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মূল পুস্তকের 

ভমিকা 

শ্রীযুক্ত ত্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং অপর ছুইজন ভারতীয়কে 
ভারত সরকার ১৮৮৬ খস্টাব্দে লগ্নে অনুষ্ঠিত উপনিবেশিক এবং ভারতীয় 

প্রদর্শনীতে প্রেরণ করেন। ত্রেলোক্যনাথ ইউরোপে ১৮৮৬ এপরিল 

হইতে ডিসেম্বর, এই নয় মাস ছিলেন। তিনি প্রধানত ইংল্যাণ্ড এবং 

ইউরোপ সফর করেন। তিনি যখন ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন তাহার 
ভ্রমণ সংক্রান্ত কোনে। পুস্তক রচনা করিবার কথা মনে হয় নাই, সেই 

কারণে তিনি পূর্ণাঙ্গ পুস্তকের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যার্দিও পরপর লিখিয়া 
রাখেন নাই। তিনি ভারতে কিরিবার পর তাহার কতিপয় বন্ধু তাহাকে 

ইউরোপ ভ্রমণের বিবরণ লিখিতে অনুরোধ করেন। বিশেষ করিয়া 

ইনডিয়ান নেশন পত্রিকার ম্যানেজার তাহাকে প্রতি সপ্তাহে তাহার 

ইউরোপ ভ্রমণ বিবরণ লিখিতে বলেন। ট্রেলোক্যবাবু এ অনুরোধে সম্মত 
হন, এবং প্রধানত তীহার স্মৃতি, কিছু জমাইযা রাখা নিমন্ত্রণ পত্র, তালিকা 

এবং গাইড-বই এর সাহাযষো তিনি তাহার স্মৃতি ধারাবাহিকভাবে প্রতি 

সপ্তাহে প্রায় দেড় বংসর কাল উক্ত পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

বর্তমান গ্রন্থদর অনেকখানিই ইনডিয়ান নেশন পৰ্রিকায় প্রকাশিত 

কাহিনীর পুনমুর্রণ। কিছু যাহা পরিবর্তন করা হইয়াছে তাহা মৌলিক 
নহে, নিতান্তই ব্যবহারিক কারণে । পত্রিকায় প্রকাশ কালে পুস্তকটির 
কোনো অধ্যায় বিভক্ত করা ছিল না, পুস্তকে তাহা করা হইয়াছে। ইহ! 

ছাড়া, পত্রিকায় প্রকাশকালে বর্ণনায় যে সকল অসঙ্গতি ছিল তা৷ দূর 

করা হইয়াছে । প্রথম প্রকাশ এবং পরবর্তী প্রকাশ, এই ছুই ক্ষেত্রেই 
আমার প্রুফ দেখিবার সৌভাগা হইয়াছে__তাই, যখন প্রেলোক্যবাবু 
আমাকে এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিবার সম্মান দিতে চাহিলেন তখন 
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যোগাতা আমার নাই। এই পুস্তক কোন অবস্থায় এবং কিভাবে 

লিখিত এবং প্রকাশিত হইয়াছিল জানিতে পারিলে পাঠকের! বুঝিবেন' 

প্রসঙ্গক্রমে সাম্প্রতিক কোনো! বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে সস্তব্য কেন এই 

পুস্তকে কর! হইল ( যেমন ১৫৩--২৫৭ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে )। 

লেখক হিসাবে ভ্রেলে।কাবাবুর উচ্চাকাঙ্খা নাই। তাহার রচনাশৈলী 

সম্পর্কে যদি মষ্ট্রব্য করিতেই হয় তাহা হইলে ইহ বলা যায় তাহার ভাষ৷ 

কাট। কাট! এবং ইডিয়ম সংযুক্ত। তাহার ভাষার বড় গুণ হইল বাধ। 

হীন এবং সরল। তাহার হৃদয়ে স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি রহিয়াছে--তিনি 

মধ্যে মধ্যে রূপকের বাবহার করিলেও তাহা! কখনই অবোধা হয় না। 

ধাঙ্ার। ইংরিজী ভাষ।কে পবিত্র বলিয়া! মনে করেন সেইসব ব্যক্তিরা হয়ত 

তাহার ব্যবন্ধত ইংরিজীকে মনে করিবেন তিনি একটু বেশি স্বাধীনতা 

লইয়া ফেলিয়াছেন, কেননা তিনি এখানে ওখানে সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে এবং 

বিপদের কথা সম্পূর্ণ মনে রাখিয়াই এক আধটা নতুন অর্থবহ শব স্মৃতি 

করিয়াছেন । 
তাহার প্রধান চেষ্ট। ছিল তাহার বক্তব্য সঠিকভাবে প্রকাশ করা এবং 

তাহার জন্ধ যতট। স্বধীনত। লওয়। প্রয়োজন তাহ লওয়া-_ফলে হয়ত 

কখনও তিনি প্রচলিত গ্রথাকে সবত্র মানিয়া চলেন নাই । সমাজ সম্পকে 

তাহার কিছু কিছু মত এমন কথায় প্রকাশ করিয়াছেন যাহা আপাতদৃষ্টিতে 

নিরীহ, কিন্তু আসল অর্থ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু এই ভাবে 

সমালোচনা তিনি করিলেও তাহার ভাষায় তিক্ততার লেশমাত্র নাই। 

কিছু কিছু এমন বিষয় লইয়া! তিনি আলোচন! করিয়াছেন সেগুলি সম্পর্কে 

সকলে একমত নও হইতে পারেন, হয়ত তাহার মতকে সকলে গ্রহণীয় 

বলিয়াও মনে করিবেন না, কিন্তু তীব্রতম সমালোচনার সময়ও তাহার 

ভাষা সবদাই শহর এবং দ্বেষ বজিত। 

বইখানিতে কেবল ঘটনার বর্ণনা নাই-_ইহার মধ্যে বর্ণনার সঙ্গে 

রহিয়াছে তাহার বক্তবোর চমৎকার মিশ্রণ । তাহার রচনার মধ্যে আর্থার 

ইয়ং-এর রচনার মিলই বেশি, স্টার্-এর সঙ্গে মিল কম। তিনিষাহা 

দেখিয়াছেন তাহা তংখিয়াছেনই, তাহার সম হুজ_তুইয়াছে তাহার 
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চিন্তাধার। ৷ ভ্রলোক্যবাবুর ক্ষুদ্র বিষয়গুলির গ্রতিও দৃষ্টি পড়ে এবং 
তাহা প্রকাশে তাহার হাত খুলিয়া যায় । ৪১ পৃষ্ঠায় লিখিত ব্যাংকারের 
বাড়ির বর্ণনা, কিংবা ৪৫ প্রষ্ঠার দরিত্র দম্পতি এবং ৩১১ ১২ পষ্ঠায় 
পারলামেন্ট ভবন সংক্রান্ত বিবরণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ৷ বিদেশী 

মানুষদের সম্পর্কে এত বিশদ বর্ণনা সচরাচর ভ্রমণ কাহিনীতে পাওয়। 

যায় না। মনে হয় এই কাহিনীর মধো সুক্ষ পর্যবেক্ষণই সবাপেক্ষা 

অধিক মুল্যবান বিষয়। বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিস্তাধারারও কম 

মূল্যবান বলিয়া মনে হয় না। ৪০ পৃষ্ঠায় তাহার লগ্ুন “সিটি” সংক্রান্ত 

বর্ণনা অসাধারণ বঙ্িয়। মনে হইতে পারে। তাহার বর্ণনা সতানিষ্ঠ, 
কম কথায় বলিবার এবং কণ্রনার প্রচণ্ড ক্ষমতাও পাঠকের মনযোগ 

আকরণ না করিয়া পারে না। কখনও তাহার ভ্রষ্টব্স্থল বর্ণনায় এতিহামিক 

অংশটি একটু যেন বেশ আপিয়। গিয়াছে--তবে কম কথায় সারিবার ঘে 
দোষ তাহ] অপেক্ষা বেশি কথা বল! কম দোষ ইহা স্বীকার করিতেই হয়। 

বড় বড় কীন্তির বর্ণন। বা তাহার সহিত জড়িত সংস্থাগুলির এঁতিহাসিক 

বিবরণগুলি এ লব বিষয়গুলিকে স্পষ্ট ধারণা জন্মাইতে সাহাঘা করে__ 

অন্যথায় যাহা সম্ভব ছিল না। (্েলোক]) বাবু যে সমস্ত স্থানে সামাজিক, 

ধম্শয় এরং রাজনীতির প্রসঙ্গ 'মানিয়াছেন এসং তাহার মত প্রকাশ 

করিয়াছেন-_বিশেষ করিয়া যে সকল স্থানে নীতির প্রশ্ন জড়িত, সেগুলি 

লইয়া কোনো কোনো মহলে বিতর্ক উঠিতে পারে, কিন্তু সেগুলির 

প্রাসঙ্গিকত্ব অথবা তাহার স্বাধীন মতামত সম্পর্কে কে।নে। সন্দেহ থাকিতে 

পারে না। হিন্দু এবং ইংরাজ চরিত্র সম্পর্কে তাহার মূল্যায়ন যে নিবিড়- 
ভাবে আলোচিত হুইবে তাহা সুনিশ্চিত। তীশাার রচনা উদ্দীপ্তকারী 

অতএব তাহ! বাস্থনীয় বলিয়াই মনে করিতে হইবে । 

যেহেতু এই ভ্রমণ বিবরণ লিখিবার মূলে ছিল ভারতীয় কাচ। বা 
কারখানা-জাত মাল, যেহেতু এই পুস্তকে যে সব বিষয়ে কিছু না! থাকিলেই 

অদ্ভুত মনে হইত। তিনি এ সব বিষয়ে বিশদরূপেই জানা ইয়াছেন-__ 
কোনো পাঠকই এই ব্যাপারে হতাশ হইবেন না। তিনি যেখানে প্রদর্শনী 

এবং দর্শকবৃন্দ সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে ভমণকাহিনী বলিতে 
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বলিতে যতখানি বল। সম্ভব ততখানিই বল হইয়াছে-_কাহিনী তথ্যভারে 

শ্লথ হইয়। পড়ে নাই । ভারতীয় পাঠকদের নিকট শেষ অংশটি বিশেষভাবে 
চিত্বাকর্ষক বলিয়! মনে হইবে- কেননা, তিনি ইংরাজ এবং ইংরাজ জীবন 
সম্পর্কে তাহার স্বদেশবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গীর কথ! শুনাইয়াছেন__সম্ভবত 

ইউরোপীয় মহাদেশ সম্পর্কে ভারতীয়ের অভিজ্ঞতার প্রকাশ এই প্রথম ৷ 

সমগ্র রচনাটি সম্পর্কে সাধারণ ভাবে বল। যায় ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে 

নীতিগত তাৎপর্য বিগ্যমান। এই পুস্তক একজন শারতীয় ব্যক্তি যিনি 

কেবল যে নিজের দেশ সম্পর্কে সম্যক অবহিত তাহ] নহে, তিনি ইউরোপ 

এবং ইউরোগীয়দের জীবন-যাপন ও বেশ ভালভাবেই দেখিফ্জাছেন। তিনি 

ভারতবষে বেশ ব্যাপকভাবে ঘুরিয়াছেন, ভারতের জীবনযাত্রার কঠোর 

বাস্তব দ্িকট। তিনি ভালভাবে পধবেক্ষণ করিবার অসাধারণ স্থযোগও 

পাইয়াছেন। ইউরোপেও তাহার সরকারি পদাধিকার বলে তিনি যাহা 

নয় মাসে দেখিতে ও বুঝিতে পারিয়াছেন তাহ অন্যদের পক্ষে অনেক 

অধিক সময় লাগিবার কথা । তিনি ইউরোপের সবোচ্চ মহলের সহিত 

অতি সহজেই পরিচিত হইয়াছিলেন। কেবল সবোচ্চ মহল নহে, তিনি 

সাধারণ মানুষদের সঙ্গেও যথেষ্ট মিশিতে পারিয়াছিলেন। ভিনি ইংল্যাণ্ডে 

নবীন ছাত্র হিসাবে যান নাই-_তিনি গিয়।ছিলেন একজন বয়স্ক দায়িত্ 

সম্পন্ন বাক্তি হিসাবে__তিনি নিজে ছিলেন পরিপুণ হিন্দু দমাজের মানুষ, 
হিন্দু এতিহো ও সংস্কৃতিতে তিনি পুষ্ট হইয়াছিলেন। এইবরূশ এক 
ভ্রমণকারীর মন্তব্য এবং মতামত হিন্দু ইউরোপীয় উভয়ের পক্ষেই 

আকধণীয় বলিয়! মনে হইব হিন্দুরা তাহার মতামতে বনু বিষয় 

অবহিত হইবেন_ কোনো কোনো বিষয় তাহাদের নিকট পরিষ্ফুট হইয়। 
উঠিবে, আবার ইউরোপীয়রাও তাহার মস্তব্যের মধা দিয়া অন্তের। তাহাদের 
সম্পর্কে কী মনে করেন তাহা জানিতে পারিবেন! 

সর্বোপরি, সকলেই তাহার ইউরোপ ভ্রমণ কাহিনী হইতে সামাজিক ও 

রাঞ্জনৈতিক বিষয়ের সুদুর প্রসারী নীতি শিক্ষা গ্রহণ করিবেন। ব্রেলোক্য 

বাবু এখনও হিন্দুসমাজের একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। *৭ প্ুষ্ঠায় ভিনি 

হিন্দুদের যে সব সামাজিক শাস্তি বিধানের কথ! লিখিয়াছেন তাহা তাহাকে 
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পাইডে. হয় নাই। ইহাতে প্রমাণ হয় হিন্ছু সমাজ, কিংবা ধর্ম যাহাই 
বলুন না কেন তাহার কঠিন, আবরণে আর আবদ্ধ থাকিতেছে না। আর 
এই আবরণ ভেদ করিয়৷ ধর্ম কাঠামো নমনীয় হইলেই মঙ্গল__ তাহাতে 

জীবন যাপন প্রণালীতে পরিবর্তন আসিবে, কেননা পরিবর্তন যেখানে 

সম্ভব হয় না সেখানে মৃত্যুই একমাত্র পরিণতি । অ্রৈলোক্য বাবুর ছুখ 
যে হিন্দু সমাজ অপরিবর্তণীয় বন্ধনে আবদ্ধ, তিনি তাহার পুস্তকে প্রগতির 
পরিবর্তন নীতির আবশ্টুকতা বুঝা ইয়াছেন-_ তাহার মত তিনি এবং তাহার 
মতের সমর্থক আরও কয়েকজন সমাজের কঠিন নিয়মকান্থনকে ক্রমশ 

নরম করিয়া আনিতেছেন। কোনো জাতিই নিজস্ব চেষ্টায় বিরাট 

উন্নতি করিতে পারে নাই--তাই যে ভাবেই হউক না কেন ভারতীয় 

জীবনের সহিত ইংলগ্তীয় জীবনধারার সংযোগ কামা--তাহাতে ইংল্যা্ 

হইতে ভারতেরই লাভ বেশি। যদ্দ সফরকারী হিন্দু--তিনি যদি শান্ত 
প্রকৃতির হন, নিজেকে ক্ষুদ্র মনে না করেন, সামাজিক হন তাহা হইলে 
তিনি তাহার দেশবাসীর পক্ষে একজন শিক্ষক স্বরূপ হইতে পারিবেন, 

তাহার প্রভাবও দেশের উপকারই করিবে । তাহার পশ্চিমী জীবন যাপন 

প্রণালীর জ্ঞান যাহ! কেবল পুস্তক ব! সংবাদপত্র পাঠ দ্বারা অজিত হয় 
নাই, তাহাতে উচ্চতর জাতির প্রতি সম্পুর্ণ সহান্ৃভূতি সম্পন্ন হওয়ায় 
সরকারী বক্তব্যকে জনসাধারণের কাছে বলিবার গুণ অর্জন করিয়াছেন । 

কলিকাত৷ 

মার্চ ২২, ১৮৮৯ এন. এন. ঘোষ 
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ত্রেলোক্য মুখোপাধ্যায়ের বাল্যকাল কেটেছে দারিদ্র্যের চরম ছুর্ঘশায়। 
তিনি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণী পর্যস্ত পড়াশোনা করতে পেরেছিলেন ( এটি 
বর্তমানের অষ্টম শ্রেণী )। বিনা স্থলে তিন দিনের পথ হেঁটে আত্মীয় 
বাড়ি যাবার পথে চা বাগানের দালালের হাতে পড়ে কুলিরূপে চালান 
হবার মুখে দৈবক্রমে রক্ষা পেয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে সাজাদ- 
পুরের কাচারিতে ১৫ টাক। বেতনে চাকরি দিয়েছিলেন । সেখানে বর্ষায় 
ডোবা অঞ্চলের এক নির্জন টিলায় নিবাদিত অসহায় তিনটি বন্ধুকে তিনি 
উদ্ধার করেছিলেন এজন্য নায়েব মহাশয়ের বিরক্তিভাজন হন । দ্বিতীয়বার 
সাজাদপুর যাবার পথে পাবনার নিকট পদ্মা নদীতে প্রবল ঝড় আরম্ত 
হয়। তিনি কোনো রকমে পাড়ে নেমে কিছু দূর গিয়ে অচেতন হয়ে 

পড়েন, এই অবস্থায় ডোমের। তাকে তাদের ঘরে নিয়ে বাঁচিয়ে তোলে । 
পরে তিনি ১৮ টাকা বেতনে স্কুলের শিক্ষক হয়েছিলেন । এই সময় 

ঘোর ছুভিক্ষ আরম্ভ হয়। সে দৃশ্য দেখে ব্রেলোক্যনাথ বিচলিত হয়ে 
€ঠেন। তখন থেকেই দেশের হুশ! মোচনের জন্ত তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 

হন। তিনি পুলিসের দারোগাও হয়েছিলেন । 
এই ভ্রেলোকানাথের যাবতীয় শিক্ষা, অভিজ্ঞতার শিক্ষা। ১৯১৯এ 

তার মৃত্যু ঘটে। তার আগে তিনি কলকাত1 যাছুঘরের আযসিস্ট্যানট 

কিউরেটর ছিলেন। তীর বাংলা গল্প উপন্যাস সবারই পরিচিত। কিন্তু 
তিনি “এ ভিজিট টু ইউরোপ"? নামক যে ইংরেজি বই লিখেছিলেন তার 
সঙ্গে অনেকের পরিচয় নেই। প্রথম যাত্রায় তিনি বিদেশে মাত্র ৮ মাস 

২৭ দিন ছিলেন। বিলেতের ওপনিবেশিক শিল্প প্রদর্শনীতে তিনি 
ছিলেন ভারতীয় প্রতিনিধিদের অন্যতম । এই উপলক্ষে তিনি যে আত্ম- 
পরিচয় দিয়েছেন বাঙালীদের মধ্যে তার তৃলন! মেলা ভার। আপন 

স্বাধীন চিস্তা ও মেধার গুণে তিনি তার যুগের এক অসাধারণ ব্যক্তি 

রূপে খ্যাত হয়েছিজেন। বিলেত গিয়েছিলেন তিনি ১৮৮৬ সনে, আজ 
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থেকে ৯* বছর আগে । তার এই ইংরেজি বইতেই তার প্রকৃত পরিচয় 

পাওয়। যাবে। 

এর পাতায় পাতায় তার দেশপ্রেম এমন আশ্চর্য রূপ গ্রহণ করেছে 

যা সে যুগের অন্য কোনে। বাঙালীর মধ্যে আমি খুঁজে পাই না। আবেগ 
নয়, উচ্ছ্বাস নয়-_সদ। জাগ্রত দৃষ্টিতে বিদেশের যা কিছু দেখেছেন তারই 
পাশাপাশি স্বদেশের কথ! মনে পড়া--তুলনামূলকভাবে তার বিশ্লেষণ করা, 

অনেক স্থলেই স্বদেশের হূর্দশা ও অশিক্ষার কথা মনে পড়া, এবং তার 

প্রতিকারের ইঙ্গিত। অনেক সময় যেন তার হৃদয় থেকে রক্ত ঝরেছে। 

ইউরোপ ভ্রমণ অনেক বাঙালী করেছেন কিন্তু এমন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা 
ও বিশ্লেষণ এবং সমাজের প্রতিটি দিক, শিক্ষা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, কৃষি, 

সমাজ, ধর্ম, প্রাকৃতিক প্রভাব, গোপালন, থিয়েটার, ইংরেজ চ্রত্র, দরিদ্র, 

ইংরেজের কথা, ধনীর কথা, কোথায় সে বড় কোথায় সে ছোট সমস্ত তন্ন 

তন্ন করে খু'টিয়ে পর্যবেক্ষণ ও সে বিষয়ে প্রবীণ প্রাজ্জজনোচিত মত-প্রকাশ 

পড়তে পড়তে বিস্ময়ে মন অভিভূত হয়। পুথিবীর অগ্রগতির স্মত্র কি 
কোন্ পথে গেলে ভারতের দুর্দশা ঘুচবে, এ সব বিষয়ে অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ 

মত প্রকাশ_ তুলনা খুঁজে পাওয়া কঠিন। ভূত-প্রেতের কথাও বাদ 
নেই। পুরুষের পৌরুষ, স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যও দৃষ্টি এড়াঁয় নি। 

ত। ছাড় ইংরেজদের প্রাত্যহিক জীবন রাজনৈতিক জীবন এবং নান! 

মন্তব্যের সঙ্গে ব্যঙ্গ বিদ্রপ ও বিশুদ্ধ কৌতুক প্রকাশও ভ্রেলোক্নাথের 
স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু সব ছাপিয়ে উঠেছে তার ভারত চিন্তা । 

মৌমাছির পাঁচটি চোখের মধ্যে ছুটি চোখে হাজার হাজার লেন্স। 
কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায় না। ত্রেলোক্যনাথের ছুটি চোখেও তাই। 
তিনি ১৮৮৬ সনের ১৬ই মার্চ তারিখে বিলাত যাত্রা করেন । এডেনে 

পৌছেই নানা তথ্যের মধ্যে তিনি সেখানকার রামায়ণ বিষয়ে এক 
চমৎকার কাহিনী সংগ্রহ করেন। গোড়াতেই স্বদেশ বিষয়ে কৌতুহল 
আরম্ত হল! 

“প্রাচীন হিন্দুদের বিশ্ময়কর সব ক্রিয়াকলাপ ব! কীতি আবিষ্ারের 
জগ্ক আমাদের দেশে ধাহারা কল্পনা বিস্তারে আনন্দলাভ করিয়! থাকেন, 
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তাহার খুশি হইবেন ইবন এল মোজাহির নামক জনৈক এতিহাসিক 
লিখিয়! গিয়াছেন, এডেন বন্দরটি দশশির নামক দানবরাজ কর্তৃক “আন্দামান 

রূপে ব্যবন্ৃত হইত। এই দশশির অর্থাৎ রাবণ যাবজ্জীবন দগ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত 

অপরাধীদের এখানে নির্বাসনে পাঠাইত। কথিত আছে, এডেনের 

পাহাড়ঞ্লির মধ্যে কোথাও একটি কুপ আছে, তাহার ভিতর দিয়া 
ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের উপযুক্ত একটি নুড়ঙ্গ পথ আছে। এই পথ 

সম্পর্কে উক্ত এঁতিহাসিক বলিতেছেন, মহম্মদ বিন মান্থদের পিতা মুরারক 
ইল শারোনি মৌল! আমাকে বলিয়াছেন উক্ত দশশির দানব অযোধ্যা 
প্রদেশ হইতে রাম হায়দারের স্ত্রীকে খাট সমেত চুরি করিয়া আকাশপথে 
চলিবার সময় জেবেলসির। পাহাড়ের মাথায় বিশ্রাম করিবার সময় রাম 

হায়দারের স্ত্রীকে বলিয়াছিল আমি তোমার মাম্বষের দেহটিকে একটি 

জিনে বদল করিব এমন ইচ্ছা । তাহাতে ছুইজনের মধ্যে বচস! বাধিয়। 

উঠিল, তখন বানরবেশী হনবিত নামক এক এফ রীও তাহ! শুনিতে পাইয়া 

এক রাত্রির পরিশ্রমে উজ্জইন বিক্রম নামক নগর হইতে সমুদ্রের নিচে 

দিয়। সুড়ঙ্গ পথ প্রস্তত করিয়া জেবেলসিরার কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত আমিয়! 
উপস্থিত হইল। তাহার পর সেখান হইতে বাহির হইয়া দেখিতে পাইল 
পাহাড়ের মাথায় একট কাটা গাছের নিচে রাম হায়দারের স্্ী ঘুমাইতেছে, 
সে তৎক্ষণাৎ তাহাকে পিঠে তুলিয়! সেই নুড়ঙ্গ পথে ভোর বেল! উজ্জইন 
বিক্রমেতে আসিয়া পৌছিল, এবং তাহাকে তাহার স্বামী রাম হায়দারের 
হাতে সমপণ করিল । তাহাদের ছুইটি সন্তান হইল লথ (7,007) ও কুশ।” 

এমন একটি রামায়ণ কাহিনী পাওয়ামাত্র সংগ্রহ করা অথবা নোট 

করে নেওয়ার মধ্যেও ভ্লোক্যনাথের একটি পরিচয় পাওয়া যায়। 
একাজ আর কোনে! বাঙালী যাত্রী করেননি। এবং শুধু একটি তথ্য 
তো নয়। 

ইংক]াণ্ডে একটি এঁতিহাসিক রক্তপাতের কাহিনী শুনে ত্রেলোকানাথ 
চিন্তা করছেন--এবং এ চিন্তায় এক ঘরে হওয়ার কথা। 

“পুর্ণাঙ্গ মানুষের দেহ ও মন একই সঙ্গে পূর্ণভাবে বৃদ্ধি পায়, তাহ। 
তাহার -নিযন্ত্রাধীন থাকে ।*.'একজন বড় মানবতার শিক্ষক পৃথিবীকে এই 
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শিক্ষা দিয়াছিলেন যে দক্ষিণ গণ্ডদেশে আঘাত করিলে তাহার দিকে বাম 
গণ্ডটি ফিরাইবে। আমাদের শাস্ত্র ও বলিয়াছে ক্ষমা সকল ধর্মের সার। 
এসব উক্তিকে আমি শ্রদ্ধা! করি, কিন্তু তবু আমার স্বদেশবানীকে, বিশেষত 
নিয় বর্ণের হিন্দুর্দিগকে বলি, যে উচ্চ বর্ণের হিন্দুর! ভাহাদের মনের সকল 
স্বাধীনতা চূর্ণ করিয়াছে, তাহাদের পৌরুষ চূর্ণ করিয়াছে, সমস্ত আত্মসম্মান 
বোধ চূর্ণ করিয়াছে, তাহারা যেন এর প্রত্যেকটি আঘাত প্রত্যাঘাতের 
দ্বারা তাহাদ্দিগকে ফিরাইঘ়া। দেয়। উচ্চ বর্ণের হাতে কোনও আঘাত 

যেন তাহারা নীরবে সহ না করে এবং সে প্রত্যাঘাত হুবল হইলেও যেন 

দেওয়া হয়। বর্তমান পৃথিবীর যে অবস্থা তাহাতে পূর্ণ ক্ষমার নীতি 
অচল। ইহা পাপ, বিশেষ করিয়। ইহ। যখন অন্যায়কারীর লোভ 

বাড়াইয়া দেয়। তাহাতে সমস্ত মানবতার ক্ষতি হয়।” 

একজন গোড়া ব্রাহ্মণের পক্ষে এ চিন্তা বৈপ্লবিক। সম্পূর্ণ স্বাধীন 
চিন্ত।। আশ্চর্য মনে হয়। স্ত্রী শিক্ষা ও স্বাধীনতা বিষয়েও তার বক্তব্য 

অত্যন্ত স্পষ্ট ।--আমাদের যৌথ পরিবারের নিজন্ব শাস্তির কথা স্বীকার 

করেও ত্রেলোক্যনাথ বলছেন-_- 
“ভারত যদি পৃথিবীর সভ্য দেশগুপির মধ্যে আপনার স্থান করিয়া 

লইতে চাহে তাহ! হইলে এ অবস্থা! চলিতে পারে না। শিক্ষ। ও স্বাধীনতা 

পাইলে মেয়েদের নৃতন কল্পনা নূতন আশা আকাজ্ষ। জাগিলে তাহ 
নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য তাহারা একটুখানি ধের্যহীন হইতে পারে, এবং 
পরিবারের শাস্তিও কিছু বিদ্বিত হইতে পারে কিন্ত এসব সামান্য ক্রটিকে 
বেশি রকম বাড়াইয়। দেখিয়। ইহার অপরিমিত স্ৃফলকে অগ্রাহ্য করা 

প্রভুত্ববিলাসী পুরুষের ৷র৷ চিরকাঙ্গই হইয়া আসিয়াছে। শিশু বিবাহ 
অবশ্যই বন্ধ করিতে হইবে এবং স্ত্রীলোককে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে । 
ভারতীয় পিতামাতাদিগকে একথা মানাইয়া লইতে হইবে যে, তাহাদের 

একজন অসহায় জীবকে বিক্রম অথবা সম্প্রদান করিবার কোনও অধিকারই 

নাই-_দানের পাত্র যত উপযুক্তই হউক ন। কেন।."*স্ত্ী স্বাধীনতার বিরদ্ধে 
প্রবল যুক্তি এই যে, তাহারা শিক্ষা পাইলেই ভ্রষ্ঠা হইবে । আমি বলি 
এ রকম ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ।***” 
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স্প্রদান করার অধিকারও থাকা উচিত নয়, এ চিন্তা সম্পূর্ণ যু্তি- 
সঙ্গত, লজিক্যাল । পুর্ণ স্বাধীনত। দিলে দানের প্রশ্ন অবাস্তর হয়ে পড়ে। 
কিন্ত এই যুক্তিসঙ্গত চিস্তাধার! অবশ্টই ত্রলোক্যনাথের মনে বীজপত্রে 
অস্কুর যেমন প্রচ্ছন্ন থেকে হঠাৎ বাইরে এসে পূর্ণ বৃক্ষে পরিণত হয়, তেমনি 
অঙ্কুর তার মনে ছিল, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে ন।। 

ত্রেলাক্যনাথের দৃষ্টি এবারে সমাজের অন্য একটি বিষয়ে আকুষ্ট। 
তিনি ইংল্যাণ্ডের ও ইউরোপীয় নানা গোশাল! পরিদর্শন করে বেদনার সঙ্গে 
বলছেন-_ 

“গোরুর প্রতি হিন্দুরা যে ব্যবহার করে তাহার মত এতখানি 
লজ্জাজনক অধঃপতন সম্ভবত তাহার অন্য কোনও বিষয়ে হয় নাই। 
অনাহারর্লি& কঙ্কালসার পশুগুলি এমনই হূর্বল যে ল্যাজ দিয়া মাছি 
তাড়াইবার ক্ষমতাও তাহাদের নাই। এ দৃশ্য নবাগত ইউরোগীয়ের 
চোখে সুখের নহে, এবং গোজাতি যে হিন্দুর বিশ্বাসমতে অতি পবিত্র এ 
কথাও তাহার। বুঝিবে না। তাহার কাছে এটি বড়ই লঙ্জাকর বোধ 
হইবে যে, যাহারা বিসমার্কের রাজনীতির ক্রটি বাহির করে, হারবার্ট 
স্পেনসারের সমালোচনা করে, জন স্টুয়ার্ট মিলের ভ্রম সংশোধন করে 
এবং হাক্সলি, টিনডাল এবং ফ্যারাডের গবেষণ বিষয়ে বিতৃষ্ণার ভাব 
পোষণ করে, তাহার! স্থির মস্তিফে এবং অতি উৎসাহের সঙ্গে এই 
সকল হ্্দশাগ্রন্ত পশুদের দুর্দশ! দার্ঘস্থায়ী করিবার জন্য আন্দোলন 
করিতে পারে ।” 

অন্যত্র আরও মুলাবান একটি ভবিষ্যদ্বাণী-_-“আজ যদি জনসাধ।রণ 
কর্তৃক নিরাচিত প্রতিনিধিদের দ্বার চালিত সরকার গঠিত হয়, তাহা হইলে 
তাহ! সফল হইবে ইহাতে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। নির্বাচনের সম্পুর্ণ 
স্বাধীনতা পাইলে কি ধরনের লোককে নির্বাচিত করা হইবে ভাবিতেছি... 
আমি অনুমান করিতে পারি, বর্তমানে দেশের লোকের যে চরিত্র-*" 
তাহাতে ধাহাদিগকে নির্বাচিত করা হইবে, তাহারা ক্ষমতা হাতে পাইবামান্র 
প্রথমেই গোহতা। বিষয়ে প্রশ্ন তুলিবে।” 

আমি শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীকে এই কথাগুলির মূল ইংরেজি অংশ 



অনুবাদকের ভূমিকা ট 
পাঠিয়েছিলাম। তিনি হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে তখন লিখতেন। আমার 
প্রেরিত অংশটি উদ্ধত কহুর মন্তব্য করেছিলেন 
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ত্রেলোক্যনাথের গো-চিস্তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কি চমতকার 
তার উক্তি । তিনি বলছেন-_ 

“গোহত্যা-নিবারণ খুবই উত্তম কাজ সন্দেহ নাই, এবং ইহার বিরুদ্ধে 

আমার কিছু বলিবারও নাই। পক্ষান্তরে একজন হিন্দুরপে এবং 
ব্রাহ্মণরূপে, এবং অ।মাদের দেশের অধিকাংশ মান্থষের মনোভাবের প্রতি 
সম্মানবশতঃ, গোহত্যা বন্ধ হইলে আমি আনন্দিত হইব। আরও 

আনন্দিত হইব যদি মানুষের দ্বারা বা অন্য প্রাণী দ্বারা, সকল প্রাণী হত্যা 
নিবারিত হয়। এবং সমস্ত বিশ্ব__ শাস্তি, গ্রীতি ও শুভ ইচ্ছায় পূর্ণ হইয়া 
উঠে-কোথাও ঈর্ষা, যুদ্ধ, বেদনা, ব্যাধি ও মৃত্যু না থাকে । কিন্তু ইহা 
ত জগংকে আমার মনের মত করিয়া গড়িয়া! লইবার ইচ্ছা ।...যে জাতির 
মধ্যে এত চারণভূমি আছে যে গোরুর সংখ) সীমাহীন বৃদ্ধি পাইলেও 
কোন অনুবিধা হইবে না তাহাদের মধ্যে গে।রক্ষা আন্দোলন সফল হইতে 
পারে। বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত হিন্দুজাতি চাদ ধরিবার জন্য হাত বাড়াইতেছে। 

এই হিন্দুজাতি তিন সহস্র বৎসর পূর্বের শৈশবে যাহা পাইবার জন্য কাদিত, 
সেই জাতি বৃদ্ধ হইয়াও সেই সব তুচ্ছ খেলনার জন্য কাদিছে_এ দৃশ্য 
কৌতুককর ।.*.ভারতবর্ষ হইতে সমস্ত মানুষকে উচ্ছেদ করিয়া সমস্ত 

মহাদেশটিকে শুধু গোরুতে পুর্ণ করিয়া তুলিলেও যত গোরু তত খান্ঠ 
মিলিবে কল্পনা করা অসম্ভব ।” 

আরও একটি ভবিহ্যদ্বাণী £ “সময় যখন আসিয়াছে তখন ( কংগ্রেস ) 

ম্যাশন্যাল কংগ্রেস ব! অন্য নামে টিকিয়! থাকিবে । ব্রিটিশ জাতির মধ্যে 
অবশ্য একটি সম্প্রদায় আছে, সে সম্প্রদায়ের লোকের! ভারতকে ব্রিটিশ 

পদানত দেখিতে চাহেন। ইহার ক্ষতির দিকটি সম্পর্কে তাহারা অন্ধ। 
কিন্ত তাহাদের ইচ্ছ৷ পুরণ হইবে না।” 

ইউরোপ দর্শন, কিন্তু সর্বদা ভারতচিন্তা। এবং সে চিন্তা যুক্তিসঙ্গত 

বৈজ্ঞানিক মনোভাবের । সমাজের সকল বিভাগে, শিক্ষার সকল বিভাগে, 
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সন্ধানী দৃ্টি। কত মজার গল্প, কত গভীর কথা। বিলেতের ছেলেদের 
মনে ভূতের ভয় নেই__তা থেকে আমাদের দেশের ছেলেদের ভূত্ভয়- 

জর্জরিত মনের দুর্দশার কথার বর্ণনা অতি চমতকার | তিনি বলেছেন 

আমি জীবিত বামৃত কোনে। ভূভেই বিশ্বাসকরি না। এইভাবে বলতে 
বলতে সুর উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। 

“নিতান্ত শিশুকাল হইতেই আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের মনে 

ভূতপ্রেত এবং এ জাতীয় যাবতীয় জীনের ভয় ঢুকাইয়া দেওয়! হয় এবং 
তাহার ফলে চীন মেয়েদের পায়ে যেমন লোহার জুতা। পরাইয়া তাহার 

বৃদ্ধি রোধ করা হয়, তেমনি ভূতের ভয়ের দ্বারা তাহাদের মনেরও 

স্বাভাবিক সাহলকে খর্ব করিয়া দেওয়! হয়” *" 

এর পরের উদ্ধাতিতে যে কথাগুলি আছে মে কথা নবব,ই বছর আগে 

কজন বাঙালী ভেবেছিলেন আমার জানা নেই। আমাদের ইতিহাসের 

এশ্বর্যশালী রাজাদের কথ! আছে কিন্তু-__ 
“ইতিহাসে তাহাদের কথ। নেই কেন, যেসব কোটি কোটি লোক জমি 

চাব করিয়াছে, ফসলের বীজ বুনিয়াছে, শম্ত ঘরে তুলিয়াছে, কিন্তু চিরকাল 

অনাহারে শীর্ণ হইয়াছে 1."-এশ্বর্ষ ও ক্ষমতাকে ঘৃণা করার শিক্ষা দেওয়া 

ধর্ম ইহা পৃথিবীকে যেভাবে ভগ্ড বানাইয়াছে এমন আর কিছুতে নহে। 
উচ্চমার্গে অধিষ্টিত মন, আমার এই মন্তব্যে হাস্ট করিবেন, কিন্তু আমি 

বাস্তব জগতের কথা বলিতেছি। ' ব্রাহ্মণের অস্ত্রধারণ নিষিদ্ধ, এ বিষয়ে 

শাস্ত্রের আইন কঠোর, অথচ পরশুরাম তাহার কুঠারের সাহায্যে একুশবার 
উদ্ধত যোদ্ধাজজাতিকে ধ্বংস করিয়াছেন-_প্রতিবাদকারী নারী বা শিশু 

কাহাকেও বাদ রাখেন নাই। দ্রোণের ম্যায় এক শ্রদ্ধেয় ব্রাঙ্গণ উত্তম 

অপ্লবস্ত্রের বিনিময়ে অন্তায়ের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছেন । প্রথম বাক্তিকে 
দেবত। পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, এবং শেষোক্ত ব্যক্তিকে হিন্দুজাতির 
ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ বীরের সম্মান দেওয়া হইয়াছে ।” 

সেকেলে ব্রাহ্মণের আধুনিক মতবাদ পদে পদে বিশ্মিত করে। 

ত্রেলোক্যনাথ ইংল্যাণ্ডে যেখানেই ভারত দরদীর সন্ধান পেয়েছেন 
সেখানেই গিয়ে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। রেভরেণ্ড লং ফ্রোরেন্স 
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নাইটিংগেল, ম্যাক্সমুয়েলার এবং আরও অনেকের নাম করা যেতে পারে । 
ম্যাক্সমুয়েলারের সঙ্গে সাক্ষাৎটি বড়ই মর্মস্পর্র্শ। আমি মূল ইংরেজি 

অংশটি শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীকে পাঠিয়েছিলীম। তিনি তার 9০1১০0181 
ঢ:3050117)915 বইতে (যার জন্য তিনি এফ-আর-এস লিট হয়েছেন ) 
তার অংশ উদ্ধত করেছেন। 

ত্রলোক্যনাথের বইয়ের নাম ইউরোপ পরিদর্শন (& ড1516 6০ 
[0101০ ) কিন্ত আসলে এটি আত্মদর্শন। বাইরের থেকে দেখ। সামান্ত, 

কিন্ত তা শুধু আত্মদর্শনেই প্রেরণা দিয়েছে। আমি এই অসাধারণ 
বইথানি থেকে আর মাজ্জ তিন চারটি উদ্ধৃতি দেব। বেশি দেবার 
স্থানাভাব। (অনুবাদ সবই এই জেখকের নিজন্ব )। 

১। ওদেশে বহু বিজ্ঞানসেবীর নিকট কৃষি একটি “হবি' বা শৌখিন 
পেশা । সাধারণ মানুষ ইহা হাস্যকর মনে করিতে পারে, কিন্তু “হবি, 

সাধারণ মানুষের জন্য নহে।'* ইউরোপ ও আযামেরিক “হবি” হইতে 
মহামূল্য সব আবিষ্কার করিয়াছে ।***ইহা৷ এমন একটি অন্ভূতি যাহা 
মস্তিকবিকারের সীম! স্পর্শ করিয়া! চলে, এবং ইহা হইতেই এমন সব 
আশ্চর্য আবিষ্কার হইয়াছে, আধুনিক অগ্রগতি যাহার কাছে ঝখণী। : 

আমাদের দেশে এমন “হবি” কোথাও দেখ! যায় না, এবং তাহার কারণ 

আমর। বর্তমানে মাঝারি শ্রেণীর মানব । আমাদের কোনও আবিষ্কার 

নাই, কোনও উদ্ভাবন নাই, পৃথিবী জোড়া কোনও খ্যাতি নাই। আমাদের 

“হবি” ধর্ম । কখনও বা ইহ! তাহার চেয়েও অধিক, ইহা মস্তিফষবিকার ।** 
আমর! হুর্বল জাতি বলিয়াই কিধর্ন আমাদের “হবি' 1 কারণ দেখা যায় 

প্রত্যেকটি দেশেই, রুগ্ন, পঙ্গু এবং স্ত্রীজাতি- ইহার সর্বদাই খুব ধর্মীয় 

ভাবাপন্ন। প্রকৃতির এই ধার! অনুসরণ করিয়া, প্রত্যেক দেশের এবং 

কালের শক্তিশালী ব্যক্তিগণ ধর্মীয় ভাবাপন্ হইবার জন্য নিজদিগকে কৃত্রিম 

উপায়ে-_অনশনে, অনুশোচনায়, হল করিয়। লইয়াছে। 

২। বহুলোক (ব্রিটিশ) মিউজীয়াম বিষয়ে কৌতুহল প্রকাশ 
করিতেছে ইহা আমার খুব ভাল জাগিল।.."এখানকার অনেক সম্পদই 

ব্যক্তিগত দান। আমাদের সদ্গুণের ঝোঁক অন্ক। মানব ও আমাদের 
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দেবতাগণ পরস্পরের সম্পর্কে এমন ক্রিয়৷ প্রতিক্রিয়ার বাঁধা যাহাতে মনে 

হয় এইবার দেবতাদের উচিত তাহাদের রুচির পরিবর্তন সাধন করা । এই 

আত্মনি্ভরতার যুগে তাহাদের কৃপণতা, এবং মানুষের উপর চাপ দিয়! 
কিছু আদায়ের অভ্যাস ছাড়া উচিত। তাহাদের দেহ বায়বীয়, সেজন্য 

ঠাহাদ্রে প্রতি সমবেদন। প্রকাশ করিতে পারি, কিন্ত তাই বলিয়। 

তাহাদের দেহ নির্মাণের জন্য আমরা সোনা, রূপা, এমনকি মাটিও ব্যয় 

করিতে সত্যই পারি না। তাহাদের উচিত আহার, বাসম্থান, 

সাজপোশাক এবং অলঙ্কারের জন্য আমাদের উপর নির্ভর না করা। 

ইহার জন্য যে পরিমাণ অর্থ তাহারা গ্রহণ করেন, তাহ! আমাদের দেশে 

স্কুল, মিউজীয়াম, বিজ্ঞান শিক্ষালয় এবং অন্ধকারে দিশাহারা মানুষদের 

মনে জ্ঞানের আলো জ্বালাইবার নানা উপকরণের জন্য দরকার ।.-.( এই 

কথাই রবীন্দ্রনাথ হেমস্তবাল। দেবীর কাছে একখান! চিঠিতে অত্যন্ত 

ক্ষুন্ধভাবে জালাময়ী ভাষায় লিখেছেন- দ্রঃ চিঠিপত্র ৯)। 

৩। আমর! সভ। করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছি সতীদাহ উচ্ছেদের 

বিরুদ্ধে, বিদ্যালয় স্থাপনের বিরুদ্ধে, জলকল স্থাপনের বিরুদ্ধে। রামমোহন 

রায়, মহেন্দ্রলাল সরকা'র "এই রকম কয়েকজন দলত্যাগী না থাকিলে 

আমাদের নাম চির পবিজ্র থাকিতে পারিত, কারণ সতীদাহ উচ্ছেদ প্রাপ্ত 

হইলে আমাদের £কহ দোষ দিতে পারিত না, সম্পুর্ণ ইংরেজের হইত। 
কিন্তু বিদ্রপ থাক । এখন গুরুতর চিস্তার সময় আসিয়াছে । এখন 

বিশ্বের জাতিদের মধ্যে আমাদের স্থান কোথায়? কল্পনা অথব। অলীক 

স্বপ্ন দেখার দিন কার নাই। কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে আমর! কি 
ছিলাম, তাহার কোনও মূল্য এখন নাই, এমন কি যদি ধরিয়াও লই যে 
তখন আমর! মহৎ ছিলাম। 

[€21900215 11606 100৬ 16010610106 1%191791711002 0৫ ০01 

0905 ০16 006 58175 23 0175 05150100799, 0161011298115 0: 0085. 

17666 01010815172 25 002 010656100 1২005519 8190 

19605678506 200 16100 7216 ০০010121560 £7:000 [75019, 

ঢ6 10096510001) 00 06 8016 00 596০ 71290 5 216 10085. 001 
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৮5 0780 076 5011 চ7111 10056 85, 1706 ৮5 01786 চ/17101) 96 

616. 41) 21101009119) 01 2. 501)012117799 (9106 2 15919600001 

17061650 118 05১ 1006 2৮215 [0719 2100. ৮7010081011, [:11:0198 216 

10096 218010091191)5 01: 981510016 501)012515. 

কিছু পরিমাণ মূলের পরিচয় দিলাম । এর পর তিনি বলছেন-_“সত্য 
কথ। বলিতে কি; কয়েক হাজার বংসর পূর্বে যাযাবর জাতি পঞ্জাবের সমতল 
ভূমিতে যে গান গাহিত তাহ] জানিয়। পৃথিবী স্তম্ভিত হইয়া যায় নাই। 

দূরের প্রধিবী আমাদের দেশে কন্ধ এবং ব্রাহ্ধণে কি তফাৎ তাহ! জানে 
না, একজন জৈনে ও একজন মুসলমানে কি তফাৎ তাহ। জানে না, অতএব 
জৈন জীববলির নিন্দা অথবা মুসলমান সতীদাহ প্রথার নিন্দা করিলে 

তাহাদের কানে তাহা পৌছায় না। সবাই মিলিতভাবে কিছু করিলে 

তাহ! দ্বারা আমাদের বিচার হইবে । আমাদের প্রাচীন সভ্যতা এখন 

অচল হইয়া পড়িয়াছে ।-"-” 

প্রায় ন মাস ইউরোপ পরিদর্শনে ত্রেলোক্যনাথ যে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন 
তা যেমন উদার তেমনি মহৎ। সে শিক্ষার প্রকাশ শুধু তার স্বদেশ 
চিন্তার মধ্যেই প্রকাশিত নয়, মানুষকে ধারা উঁচুতে তোলার সাধনায় 

মেতেছে, তাদের প্রতি শ্রদ্ধায় তার শির নত হয়েছে । দেশের সমস্ত 

হর্ঘশা ইউরোপের বাস্তবনিষ্ঠ মনোভাবের পটে যেন আরও বেশি করে ফুটে 
উঠেছে। মান্থুষকে গড়ে তুলতে হলে তার সর্ধাঙ্গীন বিকাশ চাই একথা 
তিনি বার বার স্বীকার করেছেন । উচ্চ চিন্তার আকাশপথে চল! থামিয়ে 

কর্মক্ষেত্রে নামতে হবে এ শিক্ষা তার মজ্জায় প্রবেশ করেছে । আর 

একটি মাত্র উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তার নির্জন চিন্তার একটি মহামৃল্য অনুচ্ছেদ । 

জার্মানি থেকে অস্ঠীয়ার পথে ট্রেনের কামরায় অন্য যাত্রী নেমে যাওয়ায় 

তিনি এক! বসে বসে বাইরের দিকে চেয়ে দেখছেন আর ভাবছেন-- 

অবশেষে নিজের মণ" তত্বচিস্তায় নিযুক্ত হইলাম । আমি নিচের 

পৃথিবীর দিকে চাহিয়া দেখি, সব যেন ক্ষণস্থায়ী মরীচিক1। চলমান 
বামনের দল উন্মাদের মতন পরস্পরকে ধাকা। মারিতে মারিতে ছুটিয়া 

চলিয়াছে। ইহারই সুবিস্তীর্ণ চিত্র মনের চোখের সম্মুখে ভামিয়া উঠিল। 



তত অন্ুবাদকের ভূষ্িকা 

আমাদের গুরুগণ আমাদিগকে এই সব তুচ্ছতার উদ্ধে থাকিতে বলিয়াছেন 
শান্ত সমাহিত থাকিতে বলিয়াছেন, যেখানে কোনও মেঘ ছায়াপাত করে 

না, যেখানে ঝড়ের গর্জন কানে আসে না, নিন্পুহ মনে সেখান হইতে 
নিচের এই উল্মাদের লড়াই অবলোকন করিতে বলিয়াছেন । 

কিন্ত হে আমার পাঠক, প্রথথবীতে যে ক্ষুধা আছে, বেদনা আছে, তাহ। 
ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে আমি দমন করিতে পারি কিন্তু উহাদের ক্ষুধাতৃষণ 
ব্যথাবেদন। আমি কেমন করিয়া দমন করিব? অন্যের প্রতি এই ছুঃখময় 

সমবেদনা! এবং আমার নিজের মধ্যে যে আত্মাভিমান আছে, তাহ। আমাকে 

আমার এই কল্পলোকের উচ্চতা হইতে নিচে নিক্ষেপ করিল, এবং স্মরণ 

করাইয়া দিল, আমিও ত উহাাদেরই মত বামন, আমিও ত উহ্বাদেরই মত 

একজন। হায়, যাহারা এই হতভাগ্য বামনদিগকে তাহাদের মত বড় 

বানাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, যদি তাহাদের জুতার ফিতা খুলিবার 
যোগ্য হইতাম ! 

নবব,ই বছর আগে এমন উক্তি কোনো ব্রাহ্মণ সন্তানের পক্ষে সম্পূর্ণ 
নতুন তো বটেই, উপরন্ত এমন বৈপ্লবিক যে, তখনকার পাঠকমনে এর 
কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল জানতে ইচ্ছা হয়। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে এই 

ব্রেলোক্যনাথ সবচেয়ে রক্ষণশীল কাগজ সাপ্তাহিক বঙ্গবাী ও মাসিক 

জন্সভূমির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন কি করে। আরও একটি কথা 
উল্লেখযোগা এই যে ত্রেলোকানাথ হিন্দু মুসলমানকে তাঁর আদর্শ ভারতে 

সমমর্যাদ। দিয়েছেন, পৃথক করে দেখেননি :* 



প্রকাশকেন্ন নিবেদন 

আমার পিত৷ ন্বর্গত পারমল গোস্বামী উনবিংশ শতাব্দীর অসাধারণ 

প্রতিভা ত্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত এ ভিজিট টু ইউরোপ গ্রন্থখানি 
অনুবাদ করেছিলেন প্রায় পোনের বছর আগে। এটি প্রবাসীতে 

ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় এবং ১৩৭র চেত্র সংখ্যায় শেষ কিস্তি 
ছাপা হয়। তার আগে এটি সাপ্তাহিক বন্থুমতীতে ধারাবাহিক ভাবে 

প্রকাশিত হতে হতে বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় (ইংরোজি ২০ মার্চ ১৯৬৯) 

এ পত্রিকায় এক পণ্ডিত ব্যক্তি কলকাতা-৫০ থেকে চিঠি লেখেন, সেই 

চিঠিটির কিছু অংশ এখানে দেওয়া হল : 

কঞ্কাবতী'র লেখক ত্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় একজন সবজন শ্রদ্ধেয় 

সাহিত্যিক। কিন্ত সকলেই জানি আমরা, সবজন শ্রন্ধেয়রাও সময় সময় 

এমন কিছু লিখে থাকেন, যা শাশ্বত বা কালজয়ী হয় না। ১৮৯৬ সালে 

প্রকাশিত ত্রেলোক্যনাথ-এর “5 ৬1516 00 5,1০৩" ঠিক এই ধরণের 

একটি রচনা । দীর্ঘদিন আগে এ-রচনার গুরুত্ব নিশ্য়ই ছিল; কেনন। 
উনবিংশ শতাব্দীর লোক দিককার পাশ্চাত্ত্য সমাজের চিত্র স্থান পেয়েছিল 

এতে । কিন্তু আজকের দিনে এর গুরুত্ব কতটুকু 1.."বাংল! দেশের ক'জন 
পাঠক আজ থেকে প্রায় ৭৫ বছর আগেকার লগ্ডনের সমাজ জীবন সন্বন্ধে 

কৌতুহলী ? 
উক্ত পণ্ডিত সম্ভবত ব্যক্তি ঠিকই লিখেছিলেন। বাংলাদেশের কোনে 

প্রকাশকই এই বইটি পুস্তক আকারে প্রকাশ করতে আগ্রহী হননি । 

পিতা নিজেই এই পুস্তকখানি তার অন্টান্ক অনেক বই-এর মতই নিজ 
ব্যয়ে ছেপে প্রকাশ করবেন স্থির করেছিলেন, কিন্তু ১৯৭৬ সালের ভূন 

মাসে তার মৃত্যু হওয়ায় তাও সম্ভব হয়নি । তবে প্রকাশক আগ্রহী না 
হলেও পাঠকের! আগ্রহী হবেন এই বিশ্বাস আমাদের আছে। 

পণ্ডিত ব্যক্তিটি অবশ্তই দারুণ কথ! বলেছিলেন--সর্বজন শ্রন্ধেয়রাও 

সময় সময় এমন কিছু লিখে থাকেন,বা শ্বাঙ্বত বা কালজয়ী হয়.না। গবং 



দূ প্রকাশকের নিবেদন 

১৮৯৬ সালে প্রকাশিত বইটি ( পণ্ডিত ব্যক্তির সামান্য ভুল সংশোধন করা 

প্রয়োজন--বইটি ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত, ১৮৯৬তে নয় ) সম্পর্কে তিনি 
সন্দেহ প্রকাশ করছেন, আজ থেকে প্রায় ৭ বছর আগেকার লগ্ডনের 

সমাজ জীবন সম্বন্ধে বাংলাদেশের ক'জন পাঠক কৌতুহলী হবেন ? 

অর্থাৎ পণ্ডিত ব্যক্তিটি মনে করেন ত্রেলোক্যবাবুর এই বইটি মোটেই 
বাজারে কাটবার মত 'মাল' নয়। তিনিনিজে এই বই থেকে কিছুই 
পাননি-_ পেলেও তা উল্লেখযোগ্য মনে করেন নি। সত্যি, ৭৫ বছর 

আগেকার বিদেশী সমাজ সম্পর্কে একজন চিন্তাশীল বাঙালীর বক্তব্য 

উক্ত পণ্ডিতের পক্ষে আদো প্রয়োজনীয় মনে হয়নি । কিন্তু তবু আমার 
পিতা এই ছুসোহসী কাজে হাত দিয়েছিলেন কেন? কারণ, পিতার 
সমসাময়িক নীরদচন্দ্র চৌধুরী সমেত আরও বেশ কিছু পণ্ডিত, এই বই 
সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, তারা এই বইটিকে অনুবাদের 

অযোগ্যও মনে করেন নি। 

আমার পিতা এই অনুবাদের জন্য, যতদূর জান! আছে, কোনো 
অর্থ গ্রহণ করেন নি। এটি ছিল তার ত্রেলোক্য প্রীতি, এবং সাহিত্য 
কর্তব্য। তাই অন্ুস্থ অবস্থাতেও তিনি এই দীর্ঘ পুস্তকটি অনুবাদ 
করেছিলেন । খুব সম্ভবত দীর্ঘ ৪০০ পৃষ্ঠা থেকে তিনি কিছু কিছু বাদ 
দিয়েছিলেন, যা হয়ত যে সময়ে লেখা সে সময়ের পাঠকদের পক্ষেই বেশি 

উপযোগী ছিল। কিন্তু কতট! বাদ দিয়েছিলেন, কেন দিয়েছিলেন, তা 

তিনি জানিয়ে যেতে পারেন নি। মূল বইটিও সংগ্রহ কর! যায় নি। 

একদা৷ যূল বইটি জাতীয় গ্রস্থাগারে ছিল-__এবং সম্ভবত এক কপি 

এশিয়াটিক সোসাইটিও ছিল, কিন্তু একজন গবেষক পিতা সংক্রাস্ত কিছু 

তথ্য সংগ্রহ করার জন্য (বিশেষ করে তার অন্থবাদের ব্যাপারে ) বইটির 

খোজ করেছিলেন, কিন্তু তিনি কোথাও বইটি পান নি। সেই কারণে মূল 

বইটি এখন সত্যিই ছুল্প্রাপ্য | 

কিন্ত যেটুকু আমরা অনুবাদের মাধ্যমে পেয়েছি তারও পরিমাণ কম 

নয়। তা উক্ত পণ্ডিত ব্যক্তি যাই বলুন না কেন! এর মধ্ো, আমাদের 

ধারণা, কিছু এমন আছে য৷ বর্তমান পাঠকদেরও কৌতৃহলী করে তুলবে । 



প্রকাশকের নিব্দেন ধ 

বিশেষ করে ত্রেলোক্যনাথ সম্পর্কে ধারা বিশেষ ভাবে জানতে চান তাদের 
কাছে এই বইটি নিঃসন্দেহে একটি অভাব মেটাবে । 

বইটি প্রকাশের সময় এন এন ঘোষের মূল ভূমিকাটি আমার ভাই 
ছিমানীশ গোস্বামী অনুবাদ করে দিয়েছে । এন এন ঘোষের পুরো নাম 
ছিল নগেন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনিও তার কালে (১৮৫৪-১৯০৯ ) একজন 

অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। ১৮৭১ সালে এফ-এ পরীক্ষায় ইনি চতুর্থ স্থান 

অধিকার করেন। বি-এ পড়তে পড়তে ইনি সিভিল সাভিস পরীক্ষা দিতে 

ইংল্যাণ্ডে যান, কিন্তু তাতে তিনি কৃতকার্য না হতে পেরে ব্যারিস্টারি 
পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন এবং দেশে ফিরে প্রায়শ্চিত্ত করেন। এ সময়ে হিন্দু 
সমাজ যে কতখানি রক্ষণশীল ছিল এট তার একটি প্রমাণ । তিনি নিজে 
অবশ্য ভূমিকায় লিথেছেন ত্রেলোক্যনাথকে সামাজিক শাস্তিবিধান পেতে 
হয়নি, এবং তাতে তিনি প্রমাণ পান হিন্দুসমাজ, কিংব! ধর্ম কঠিন আবরণে 
আর আবদ্ধ থাকছে না। তিনি ১৮৭৬ সাল থেকে কলকাতার হাইকোরে 

বাবসা শুরু করেন। ১৮৮৩ সাল থেকে ইনডিয়াননেশান পত্রিকার 

সম্পাদক হন এবং আমৃত্যু তিনি এ পত্জিকার সম্পাদক ছিলেন। এ'র 

ইংরিজী ভাষায় অসাধারণ দখল ছিল। ইনি বিস্াসাগর প্রতিষ্ঠিত 

মেটরোপপিটান ইনসটিটিউশনের অধ্যক্ষও নিযুক্ত হয়েছিলেন । 
ইনডিয়ান নেশন পত্রিকাটি সম্পাদক ছিলেন এই নগেন্দ্রনাথ ঘোষ। 

এই পত্রিকারই ম্যানেজার ব্রৈলোক্যনাথকে এই পত্রিকায় তার স্মৃতিকথা 
লিখতে অনুরোধ করেন। এই কারণে নগেন্দ্রনাথ ঘোষের ভূমিকাটি খুবই 
তাৎপর্যপূর্ণ । এখানে উল্লেখ্য, তার সুমিকায় যে পৃষ্ঠা সংখ্য। দেওয়া আছে 
তা মূল বইএর, বর্তমান বই-এর নয়। আরও একটি কথ। যোগ কর। 

দরকার। পিতা পরিমল গোস্বামী তার আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয় পুস্তকে 
ত্রেলোক্যনাথ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে তার ব্যঙ্গের দিকটা নিয়ে লিখেছেন । 

তাতেও তিনি এ ভিজিট টু ইউরোপ নিয়ে কিছু আলোচন! করেছেন। 
স্বভাবত যিনি ব্যঙ্গ লেখক, সেই ত্রেলোকানাথের এ ভিজিট টু ইউরোপেও 
বঙ্গের অভাব নেই। এটাই ম্বাভাবিক_যর্দিও বইটির অনেক অংশই 
অতিরিক্ত গা্ভীরধর্ণ মেজাজে রচিত । 
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একটি ভূল স্বীকার কর! দরকার । বইটির যূল নাম এ ভিজিট টু 
ইউরোপ, এর বাংল। কর। হয়েছিল আমার ইউরোপ ভ্রমণ | সেই অন্ুযায়ী 
বইটির ইংরিজী নাম লিখবার সময় মূল বইটা হাতের কাছে না থাকায় 
মলাট করবার সময় মলাটে মাই ভিজিট টু ইউরোপ লেখা হয়েছে । এটি 
একটি ক্রুটি। | 

পরিশেষে, সেই পগ্ডিতকে স্মরণ করি যিনি সাপ্তাহিক বন্ুমতীতে যে 

চিঠি লিখেছিলেন, তাতে আরও যোগ করেছিলেন, “আজকের দিনে এর 
গুরুত্ব কতটুকু?” এ ছাড়া, “অন্থবাদ যেখানে প্রাণহীন ও আক্ষরিক 

যেখানে ব্রলোক্যনাথ-এর আসল রচনার মর্ধাদা কতটুকু বজায় থাকছে ?” 
অনুবাদ প্রাণহীন কিন। তা স্বধী পাঠক বিচার করবেন নিশ্চয় । কিন্তু 

তেলোক্যনাথের মূল বইট। না পড়লে তার “আমল রচনা” কিরকম ছিল 
সেটা বোঝা যাবেনা । কোনো প্রকাশক যদি ত্রেলোক্যনাথের মূল বইটি 
আজ প্রকাশ করতে পারতেন তাহলে বোধ হয় ভাল হত। 

কিছু ছাপার ভুল থাকায় আন্তরিক হঃখিত। 

শতদজল গোস্বামী 
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১৮৮৬ সনের ১২ই মার্চ তারিখ “নেপাল? নামক জাহাজখান! বহে 

হইতে ইংল্যাণ্ড অভিমুখে যাত্রা করিল । সেদিনের সেই বসন্ত সন্ধ্যায় 
'নেপাল' বেশ একটা গধিত ভক্ষিতে ভারত সমুদ্র পাড়ি দিয়া এডেন 

বন্দরের দিকে চলিতেছিল, এবং সেদিন জাহাজখানা যতগুলি হিন্দুর 
মিলিত হতস্পন্দন অনুভব করিয়াছিল এমন আর কখনও কোনও ডাঁকবাহী 

জাহাজ করে নাই। তাহার গর্ব অহেতুক ছিল না। কারণ পৃথিবীর 
ইতিহাসে এক বৃহৎ পরিণাম সার্থক করিয়। তুলিতে ইংল্যাণ্ডের উপর যে 

দায়ি ন্যস্ত ছিল, তাহ! সে পালন করিয়াছে এই বাম্পপোতের সাহায্যেই। 

সে তাহার মুবৃহৎ ভারত সাআাজ্যের উপর তাহার নৈতিক প্রভাব বিস্তার 

করয়। বহু ভারত-সন্তভানকে জাতিভেদের বাধ। ভাঙিয়া সংস্কার ও আচার 

সমূহের উধে্র্ধে উঠিতে সাহায্য করিয়াছে । এবং তাহাদিগকে বর্তমান 
সভ্যতার একেবারে উৎসমুখে আনিয়া নৃতন শিক্ষা ও জ্ঞানালোক গ্রহণ 

করিতে উৎসাহী করিয়! তৃলিয়াছে। জাহাজে কত জাতীয় মানুষ! স্ত্রী, 

ভগিনী ও শিশুসন্তানসহ এক দীর্ঘদেহ লাহোরের পঞ্জাবী, দিল্লীর ছুইজন 

হিন্দু বণিক, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের এক লাল৷, আলিগড়ের জনৈক 

মুসলমান, ছুইজন বাঙালী ব্রাহ্মণ, ওুড়িয্তার এক কায়েখ, গোয়াবানী 

ছুইজন খ্রীস্টান-_-সবাই চলিয়াছেন ভারত ভাগ্য নিয়স্তার দেশে, যদিও 

প্রতোকের লক্ষ্য পথক। ভারতের অনেকগুলি জাতিরই প্রতিনিধি 

সেদিন নেপালের ডেকে আসিয়া সমবেত হুয়া! ছিলেন । তাহারা সবাই 
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দেখিতে লাগিলেন-_-ভারত সমুদ্রের জলরাশি কেমন করিয়া ধীরে ধীরে 
তাহার সবুজাভ বর্ণ হারাইয়। নীলে রূপান্তরিত হইতেছে, ক্রমে তাহাদের 
জন্মভূমি দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া যাইতেছে. মহালক্ষমী পাহাড়ে আছাড়- 
খাওয়া ঢেউগুলির শব্দ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে । সুর্য তাহার দিনের 

কর্তব্য শেষে বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। ক্রমে সে তাহার 

অধ/স্থিত জগতে চোখধাধানে। আলোকপাত বদ্ধ করিয়। দিল, তাহার বৃত্ত- 

দেহটি ক্রমে বড় হইতে লাগিল, ক্রমে তাহার তেজ মন্দ হইয়া আসিল 

এবং অবশেষ রক্তরাঙা আভরণ পরিয়া পশ্চিম আকাশ গাঁ রক্তিমার 

অপরূপ মহিমায় রঞ্জিত করিয়া দূর দিগন্তের নীল তরঙ্গে ডুবিয়া গেল। 
তার পর সন্ধ্যার ছায়। দমিয়া আফিল, পথিবীকে আচ্ছন্ন করিল, ক্রমে 

বিস্তীর্ণ সমুদ্রবক্ষে ঢেউয়ের দোলায় জাহাজের দোলনের সঙ্গে নক্ষত্ররাজির 
প্রতিবিম্ব ছুলিতে লাগিল। তীরভূমি এক্ষণে অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে, 
কোলাবা আলোক-স্তস্তের ঘূর্ণমান শীর্ষ হইতে আলোর ঝলকানি দেখ 
যাইতেছে, তাহার সাহায্যে দুরের নাবিকেরা আপোলো-বন্দরের পথ 

চিনিয়া লইতেছে। আমরা সবাই এখন একসঙ্গে ডেকের উপর সমবেত 

হইয়া, আমাদের সম্মুখে এখন যে দৃশ্য উদঘাটিত হইতেছে, তাহার দিকে 
চাচিয়! বিস্ময়ে স্তস্ভিতবৎ দাড়াইয়! আছি। অন্ধকার যত গাঢ় হইতেছে, 
ততই অনু প্রভা বিশিষ্ট (ফস্ফোরিক ) তরঙ্গের শাদা ফেনা ভিন্ন আর 

কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। এই আলে! বলমল তরঙ্গদমূহ আমাদের 
জাহাজের গায়ে অবিরাম মাঘাত হানিতেছে । আমর! দেখিতেছি আর 

নানা বিষয়ে আলাপ করিতেছি । আলাপের বিষয় কে কত দূর যাইবে, 
সমুদ্রযান্তরার বিপদ কি কি, সামুদ্রিক-গীড়ার ছুঃখ, ইত্যাদি যখন যাহ 

আমাদের অনভিজ্ঞ মনে আসিতেছে, তাহা । ভারতীয় মহিলাগণ 
তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ লাজুকতা ও শিশুনুলভ স্বভাব লইয়। এক কোণে 

জড়ে। সড়ে। হইয়া ঈাড়াইয়া আছেন, তাহারা আমাদের চারিদিকে সীমাহীন 

সমুদ্র বিস্তারের দৃশ্যে কিছু ভীত হইয়। পড়িয়াছেন, এবং ইতিমধ্যেই মাথার 
মধ্যে কেমন যেন একটা দোলন অনুভব করিতেছেন । 

ভারতীয়দের পরস্পর পরিচিত হইতে বিলম্ব হয়না । আমাদের 
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সামার্জিক অভ্যাস এমন যে আমরা পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন চলিতে পারি 

না। আমর! আমাদের সুখ ছুঃখ আমাদের প্রতিবেশী আত্মীয় বন্ধুদের 
সঙ্গে ভাগ করিয়া লই। অসরিচিতের নাম, জাতি, কি কর! হয়, কোথায় 

নিবাস, কোথায় যাইবেন, উপলক্ষ কি, ইত্যাদি জিজ্ঞাসা কর। আমাদের 

বিবেচনায় অশিষ্টত। নহে । এক ভারতীয় অন্য ভারতীয়কে, দেখা হইতেই, 
“এই যে ভাই, কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?” এই প্রশ্বটাই প্রথমে করে-_ 

উভয়ে একই দিকের পথিক হইলে । আবার এই ঘনিষ্ঠতার সুযোগে 
ঠগেরাও তাহাদের ছুষ্ধার্য চালাইবার সুবিধা পায়, এবং এইভাবেই চোরেরাও 

সরলমতি লে।কদিগকে ওঁষধ প্রয়োগে অন্ন করিয়া থাকে । 

যাহ! হউক জাহাজের বুকে, আধঘন্টা সময়ের মধো আমর] অল্লসংখ্যক 
ভারতীয় পরস্পর সেই অপরিচিত স্থানে, পরিচিত মানুষদের মধ্যে যতটা 

সম্ভব পরিচিত হইলাম । 

যাত্রীবাহী জাহাজের চরিত্র আমাদের অনেক যাত্রীরই জান! ছিল না। 

ইহাকে নানা বিলাস সামগ্রী ও ভোগ্য সম্থলিত একখানি প্রকাণ্ড ধনীগৃহের 
সঙ্গে তুলনা কর যাইতে পারে। প্রথমে ডেকের কথ ধর! যাউক। 
ডেক সুন্দরভাবে সন্গিবিষ্ট কাঠের তক্তার পাটাতন, এবং তাহ। দীর্ঘ রবারের 

নলের সাহায্যে প্রবল জলের ধারায় ধুইয়! পরিষ্কার করিবার পূর্বে প্রতিদিন 
সকালে বালি ও নারিকেলের ছোবড়ার সাহায্যে ঘষিয়া দেওয়। হয়। 

মাঝখানে কাট। ছুটি ভাগে ভাগকর! ন।রিকেলের মালাসমেত ছোবড়। 

ব্যবহার কর। হয় এই কাজে । যাত্রীরা এখানে ছুই পাশের দীর্ঘ খোল। 

পথে যাতায়াত করিয়া ভ্রমণ ব্যায়াম করিবার সুযোগ পাইয়া! থাকে । 

অথব! ইচ্ছা হইলে ক্যানভাসে আবৃত স্থানে বসিয়া দাবা অথবা এঁ জাতীয় 

কোনো বৈঠকি খেল। খেলা যাইতে পারে। সব আয়োজনই সেখানে 
উপস্থিত। কোনও কোনও জাহাজে ধূমপানের জন্য পৃথকভাবে সজ্ভ্বিত 

কক্ষ আছে। যখন সমুদ্রের দৃশ্য, উড়ন্ত মাছ ও অন্যান্য দর্শনীয়তে আর 

ততট। আকর্ষন থাকে না, প্রথম দর্শনের উল্লাস কাটিয়া যায়, তখন দীর্ঘ 

সময়ের একটানা একঘেয়েমির ক্লান্তি দূর করার উদ্দেশ্টে অনেকে এই কক্ষে 
আসিয়! ক্লান্তি দূর করিয়া থাকে । আবহাওয়া! অস্কুল থাকিলে মাঝে 
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মাঝে ডেকের উপর পিয়ানো টানিয়া আনিয়া কোনো মহিলা বাজনার 

সাহায্যে যাত্রীদের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন । নিচে ছুটি দীর্ঘ সারিতে 

জাহাজের ছুই পাশে ক্যাবিন, প্রত্যেক ক্যাবিনে ছুই তিন অথবা বেশি 
সংখ্যক বার্থ বা ঘুমাইবার স্থান আছে । তবে অধিকাংশ যাত্রীই সমস্তট। 

দিন ডেকে কাটায়, অনেকে আবার রাত্রিও কাটায়, অবশ্য যদি ঠাণ্ড। ন' 

থাকে। অনেক জাহাজে ডাইনিং স্তালুন ছুই সারি ক্যাবিনের মাঝামাঝি 

স্থানে অবস্থিত, আবার কোথাও একটা নিদিষ্ট দূরত্ব পর্যপ্ত চওড়। দ্রিকের 

সবটাই ডাইনিং স্যালুনরূপে ব্যবহৃত হয়। এখানে খাওয়। শেষ হইলে 
স্থানটি বসিবার জন্য অথবা লেখাপড়া করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, বিশেষ 

করিয়া উপরের ডেক যদি প্রতিকূল আবহাওয়া অথবা গুমোট গরমে 

থাকিবার অযোগ্য হইয়! উঠে, তখন | 

লোহিত সমুদ্রে অনেকের সদি-গমি হয়, কিন্তু তার কারণ অতিভোজন, 

এমন অনুমান কর হইয়াছে । সকালের চায়ের সময় ৬ট1 হইতে “টার 

মধ্যে। প্রাতরাশ ৮টা হইতে মটার মধ্যে। লাঞ্চ ১ট1 হইতে ২টার 

মধ্যে। ডিনার ৬ট1 হইতে পটার মধ্যে । ইহাই দৈনিক আহারের সময় 
তালিক। সকাল ও বিকালের চা ব্যতীত অন্ত সময়ের আহার বেশ 

পুষ্টিকর ও সাঁরবান, এবং পদেও বনুবিধ। অবশ্য অধিকাংশ ডিশেরই 
প্রধান উপকরণ মাংস। রুটি, ভাত, আলু ও শাকসজীর, প্রচুর পরিবেশন । 
স্থতরাং নিরামিষভোজীর অন্ৃবিধা নাই কিছু । ইচ্ছা হইলে হিন্দু জাত 

বাচাইয়া চলিতে পাঁরে পৃথক রান্না! করিয়। উন্ুন এবং পাত্রের ব্যবস্থাও 

অবশ্যই জাহাজের কর্মীরা করিয়া! দিবে । এই জাতীয় যাত্রী-জাহাজে 
ছোটধাটে। একটি লাইব্রেরী থাকে, সামান্য কিছু খরচ করিয়৷ বই পড়ার 
স্বযোগ পাওয়া যায়। কোন কোন জাহাজে আবার “লেডীজ রুম থাকে, 
যাহারা ধুমপান করে না তাহারা সেখানে গিয়া বসিতে পারে, 
পিয়ানে! সেই কক্ষেই থাকে । স্তরাং একটি প্রথম শ্রেণীর যাত্রী জাহাজ, 
কার্যত, সুসজ্জিত নানা বিলালদ্রব্যে পুর্ণ এবং সভ্যজীবনের যাবতীয় 
উপভোগ্য আয়োছ্রন পূর্ণ একটি প্রাসাদ বিশেষ । 
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জাহাজের দিনগুলিতে আর কোন বৈচিত্র্য নাই, সুতরাং উল্লেখযোগাও 
বিশেষ কিছু নাই। আমরা সব সময়েই ঘন নীল জলের বিরাট 

এক চক্রাকার বিস্তারের মধ্যে অবস্থান করিয়াছি, তাহার পরিধিরেখায় 

সমস্ত নীল আকাশখানি নত হইয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়া আছে-_ 

যেন অতি বিরাট এবং উত্তাল এক কটাহ উল্টা হইয়া সমুদ্রকে ঢাকিয়। 
রাখিয়াছে। কোথাও জীবনের চিহ্ন নাই, মাঝে সাঝে দেখা যায় শাদ। 

রঙের সামুদ্বিক চিল সহজে সমুদ্রের উপর নামিয়া বসিতেছে এবং ঢেউয়ের 
ওঠানামার সঙ্গে ওঠানামা করিতেছে। জাহাজ তাহ।র কাছে অগ্রসর 

হইলে আকাশে উড়িয়া কখনও জাহাজের এপাশে কখনও ওপাশে 

যাইতেছে । তাহাকে দেখিয়া শিকারপ্রিয় যাত্রী ক্যাবিনে ছুটিয়া বন্দুক 
লইয়৷ আসিতে না আসিতে, জাহাজ পর্যবেক্ষণ শেষ করিয়া সে অন্যদিকে 

চলয়! যাইতেছে। শিকারী দেখিতে পায় শুধু বহু দূরে একটি শ্বেতবিন্দু 
শাদ। ঢেউয়ের ফেনার মধ্যে কোথায় হারাইয়! যাইতেছে । মাঝে মাঝে 

উড়ন্ত মাছের ঝণক হঠাৎ জল থেকে কয়েক ফুট উচুতে উঠিয়া কে কতদৃরে 
উড়িয়া যাইতে পারে তাহার পাল্প। চালায়। চলার পথে অনেকগুলি হার 

মানিয়৷ জলে পড়িয়া যায়, শেষ পর্যস্ত ছই তিনটি টিকিয়া থাকে, কিন্তু 
তাহারাও ক্লান্ত হইয়া! হারিয়। যায়, একটি মাত্র শেষ পর্যন্ত জয়লাভ 

করে এবং তাহারও দৌড় শেষ হয়। কখনও হয় তো! দিনের শেষে 
সেদিনের ঘটন! ডায়ারিতে লিখিতে বসিয়াছি এমন সময় দূরাগত অন্য 

জাহাজের আবির্ভাব ঘোষণ। করিয়া ঘন্টা বাঁজিয়। উঠিল, আনরা ডায়ারি 

লেখ ফেপ্িয়া ডেকে ছুটিয়া আসিলাম। ডায়রি আমর! অবশ্য প্রথম 

কয়েকদিন মাত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু ক্রমেই অলসতা বশতঃ বাকি পড়াতে 

শেষে লেখা ছাড়িয়। দিলাম। ডেকে ছুটিয়া আসিয়া কোথায় দূর 
জাহাজের চিহ্ন সেদিকে দৃষ্টি ফিরাইলাম। কেহ কেহ চোখে দূরবীণ 
লাগাইয়৷ দূরের কালে। বিন্দু দেখিতে লাগিল। ক্রমে তাহার আকার 

বৃদ্ধি পাইয়৷ স্পষ্টতর হইয়। উঠিল। সেই জাহাজ ও আমাদের জাহাজের 
মধ্যে সঙ্কেত বিনিময় হইল, জাহাজের নাম ও গন্তব্স্থল আমাদের জান! 

হইয়। গেল । 
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এইভাবে দিন কাটিবার পর, বন্বাই ছাড়িবার ছস্ম দিন পরে জামাদের 

দৃষ্টির সম্মুখে এডেন বন্দরের রুক্ষ পাহাড়গুলি প্রকাশিত হইল। চারিদিকে 

সবুজের মধ্যে বাস করিয়া অভ্যস্ত চোখে এই উলঙ্গ খাড়া পাহাড়গুলি 
অত্যন্ত প্রাণহীন এবং মরুতভ্ুমিতুল্য বোধ হইতে লাগিল। এগুলি 
আগ্নেরগিরি-জাত পাহাড়। স্র্ধ মাথর উপর উঠিতে লাগিল এবং সেই 

সঙ্গে ইহাদের গলিত লাভায় গঠিত অঙ্গ ব্রাউন, ধূনর, ঘন সবৃজ প্রভৃতি 
বর্ণ প্রতিফলিত করিতে লাগিল। এই-সব পাহাড়ে অগ্নঘাৎপাতের পরে 

যে-সব গহ্বর স্যট্ি হইয়াছিল তাহার উপর এডেন শহর। এটি আযারাবিয়া 

ফেলিক্স-এর অন্তভূক্ত ইয়েমেনের দক্ষিণ উপকূলে ছোট্ট এডেন উপদ্বীপের 
অংশ। আমাদের জাহাজ ক্রমে অগভীর জলে অগ্রসর হইয়া আসিল 

এবং বন্দরের কাছে আসিার সময় জল ঘোলাটে, হইয়! উঠিল। নোঙ্গর 

ফেলা মাত্র ছে'ট ছোট নৌকা ও ক্যান তীরভূমি হইতে আসিয়া আমাদের 

প্রায় ঘিরিং ধরিল। ছোট ছোট কৃষ্ণকায় বালক নৌকা হইতে জলে 

ঝ'পাইয়। পড়িয়া “আমি ডুবছি” “আমি ডুবছি” বলিয়া অবিরাম চিৎকার 

করিতে লাগিল। তাহার অর্থ, কেহ যদি দয়] করিয়া একটি ছুজআনি জলে 

ফেলিয়া দেন, তাহা হইলে তাহারা ডুবিয়। তাহ তুলিয়া লইবে। এ বিষ;য় 
তাহারা একেবারে পাকা ওস্তাদ। ডেকের দশ ফুট উচ্চত৷ হইতে একটি 

ছমানি ফেলিবা মাত্র তাহারা উহা জলের ভিতর হইতে কুড়াইয়া লইবার 

জন্য ডুব মারিবে। জল স্বচ্ছ, মাটি পর্যস্ত দেখিতে কষ্ট হয় না, উহার 

ছুআনিটি ফেলিবামাত্র তাহাকে অনুসরণ করিয়! ডুবিতে থাকে, এবং মাটিতে 

পৌছবার আগেই তাহা ধরিয়া ফে:ল। ইহারা অধিকাংশই আফ্রিকার 
সম্তান। সোমালি উপকুল হইতে যাহারা কিছু রোজগ।রের আশায় 

আসিয়া থাকে ইহারা তাহাদেরই বংশধর । তাহার। এডেনে আনিয়। 

স্ত্রীলোকের সঙ্গে অস্থায়ীভাবে বসবাস করে এবং কিছু রোজগার হইলে 

স্ত্রী সম্তানাদি ফেলিয়া দেশে ফিরিয়া যায়। মায়েরা তখন আবার নতুন 
আগস্তকের আশ্রয়ে যায়। এরাও মেই একই স্থানের বাসিন্দা। তাদের 

ছেলেমেয়েরা ভিক্ষা, চুরি অথব1 “ডাইভিং” দ্বারা জীবিক। নির্বাহ করে। 
অন্য মুসলমানের। তাহাদের পুরুষদের প্রতি যেমন ব্যবহার করে, সোমালির! 
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তাহাদের স্বীলা কদের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে । এই অন্ভুত 
রীতি কয়েকটি আরব উপজাতির মধ্যেও প্রচলিত। আমাদের জাহাজে 

অনেক ইহুদি ও আরব উটপাখীর পালক ও ডিম বিক্রয় করিবার জন্য 

আসিয়া উপস্থিত হইল। এডেন হইয়! যে-সব যাত্রী যাতায়াত করে 
তাহারা এই পালক প্রচুর পরিমীণে কিনিয়া থাকে, স্ত্রীলোকের টুপির 
শোভাবর্ধনের জন্য এই পালক দরকার হয়। প্রধানত এই পালকগুলি 

সোমালি উপকূল হইতে আনা হইয়! থাকে । খুচর! বিক্রয়ের জন্য চারিটি 

করিয়া পালকের এক-একটি গোছ। বীধা হয় এবং সর্বোৎকৃষ্টঙ্চলি কুড়ি 

হইতে ত্রিশ টাক! দামে বিক্রয় হইয়া যায়। কালো পালক পছন্দসই 

নহে, তাহার দাম এক টাকা হইতে আট টাকা । আফ্রিকায় উটপার্ী 

শিকার করা হয় স্ত্রী পাখীর সাহাযো। শিকার তাহার পাখার আড়ালে 
থাকিয়। স্ত্রীপাখীটাকে বন্য উটপাখীর দিকে চালাইয়া লইয়া! যায়, এবং 

যথেষ্ট কাছে আসিলে বিষাক্ত তীরের সাহায্যে তাহাকে মারিয়! ফেলে। 

এডেনে আমরা জাহাজ হইতে তীরে নামিলাম, নামিবার পরে স্থানটিকে 

আরও বেশি নিব বলিয়৷ বোধ হইল। নাবিকদের মধ্যে একটি কৌতুক 
প্রচলিত আছে যে, এডেনের কোনো গাছের পাত ছেড়া অথব1 কোন 

গাছের ক্ষতি করা চরম অপরাধ বলিয়। গণ্য হয়। এটি হাসির ব্যাপার এই 
কারণে যে, এডেনে কোন গাছই নাই। ছোট ছোট গুল্ম কিছু কিছু 

দেখিয়াছি, কিন্তু শুফ আবহাওয়। সেলিউলার টিসু বা কোষকলা কমাইয়। 

ছোট ছোট কাট গাছ উৎপাদনে সাহায্য করিয়াছে । আরবদের শহর 

এখান হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে, সেই শহর পাহাড়-ঘেরা, সেখানে 
ছোটখাটে। একটি বাগান আছে, কিন্তু সেখানে একটিও বড় গাছ নাই। 

যে সব উত্ভিদ ভারতবর্ষে বনস্পতিতে পরিণত হয়, এডেনে তাহা গুনের 

অপেক্ষা বড় হইতে পারে নাই। এই বাগানে দেখিলাম আমাদের বক 

ফুলের গাছ (5৫5581819 £1217019019, 2215.) তাহাতে ফুলও ফুটিয়াছে 

কিন্তু গাছটি পাচ ফুট দীর্ঘও নহে। এডেনের সর্বাপেক্ষা মনোহর জিনিস 

জলাধার্গুলি। এডেন বন্দরের পত্বনের সময় হইতে জল যোগানের 

প্রশ্নটি সব সময়ে কঠিন মনে হইয়াছে, এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য 
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স্মরণাতীত কাল হইতে নান৷ চেষ্টাই হইয়াছে। বৃটি যাহা হয় তাহা 
নিতান্তই তুচ্ছ, সমস্ত বৎসরে মাত্র তিন হইতে চারি ইঞ্চি! বহু পূর্ব 
হইতেই এই সামান্য বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিবার জন্য যথেষ্ট যত্ব লওয়া 
হইয়াছে । এবং তাহ। শুধু এডেনের জন্য নহে, আরবের সকল অংশের 
জন্যই । ২৫** বওসর পূর্বে মারেব-বাধ এই উদ্দেশ্যেই নির্ম।ণ করা 
হইয়াছিল। এরকম পঞ্চাশটির বেশি জলাধার রহিয়াছে, কিন্তু মেরামতের 

অভাবে তাহাদের মধ্যে মাত্র তেরটি ভিন্ন অন্ত সমস্তগুলিই ব্যবহারের 
অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। যে তেরটি ব্যবহার্ধ আছে সেগুলি লাহেজের 

সুলতানের সহযোগিতায় ব্রিটিশ সরকার নূতন করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন । 
এই জলাধারগুলি হইতে লোকেদের কাছে নিদিষ্ট পরিমাণ জল প্রতি 

১০* গ্যালন এক টাকা হিসাবে বিক্রয় করা হয়। কিন্তু এই জল পানের 

উপযে।গী নহে। সম্প্রতি সমুদ্রের লোনা জল পাতিত করিয়া তাহা 

হইতে বিশুদ্ধ পানীয় প্রস্তত করিবার জন্তক সরকার এবং প্রাইভেট 

কম্পানি উভয়েই কয়েকটি কনডেন্সার স্থাপন করিয়াছেন। ইহার 

সাহাযো বাম্প শীতলীকৃত হইয়! জলে পরিণত হয়। এডেনের বাজার 

ভারতের কোনও বাজার হইতে ভিন্ন নহে-_সেই একই অপরিচ্ছন্নতা_ 

একই অনিয়ম এখানেও । কিন্তু ইংরেজ যেখানেই গিয়াছে, সেখানেই 

সঙ্গে আনিয়াছে বাণিজ্য শাস্তি এবং সমৃদ্ধি। পূর্বতন অত্যাচারী স্বভাবের 
শাসনকর্তাদের ব্যবহারে এবং গত শতকের অবিরাম ক্ষমতার লড়াইয়ের 

দরুন এডেনে তাহার প্রাচীন বাণিজ্য ধ্বংস হইয়াছিল, কিন্তু সে তাহার 

দেই বিনষ্ট বাণিজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া! লইয়াছে। আমর]! এখানে অনেক 
কফি-হাউস দেখিলাম, সেখানে আরব ও সোমালিরা দিবারাত্র কফি পান 

করিতেছে । মহম্মদের সময় হইতে সুর! অথবা সুরাজাতীয় পানীয় নিষিদ্ধ 

হওয়াতে আরবগণ অন্ত বিকল্প উত্তেজকের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। কফি 

তাহাদেরই আবিষ্ষার। অন্য একটির নাম “কাথ'-__-কাথা নামক একটি 

উদ্ভিদ হইতে প্রস্তত। ইয়েমেনের পাহাড়ে ইহার জন্ম। আরবর! ইহা 

হইতে প্রস্তত নেশার দ্রব্য চিবাইয়। খায়-_খুব আনন্দদায়ক উত্তেজক 
এটি। এক সময়ে কথ! উঠিয়াছিল, কফি ও কাথও তাহাদের খাওয়। উচিত 
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কি না, কারণ পবিত্র কোরানের নির্দেশ "নুরা বা যে কোনও নেশার দ্রব্য 
ব্যবহার করিও না।” লব্ধপ্রতিষ্ঠ শান্ত্রজ্ঞগণ এ বিষয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ 

করিয়া ইহার পক্ষে ও বিপক্ষে কিছু দিন ধরিয়। বিতর্ক চালাইয়াছিলেন। 
কিন্তু ইহার শেষ মীমাংসা করিয়া! দ্রিলেন ফকরউদ্দীন মাকি ও অন্যান্য 

শান্ত্রব্যাখ্যাতাগণ। ফলে আজ কফি ও কাথ ব্যবহার ব্যাপকভাবে 

প্রচলিত হইয়াছে । 

প্রাচীন হিন্দুদের বিস্ময়কর সব ক্রিয়াকলাপ ব! কীতি আবিষ্কারের 
জন্য আমার দেশের ধাহারা কল্পনার বিস্তারে আনন্দলাভ করিয়া থাকেন, 

তাহারা শুনিয়। খুশি হইবেন, ইবন এল মোজাহির নামক জনৈক মুসলমান 
এভিহাসিক লিখিয়া! গিয়াছেন, এডেন, দশশির নামক দানবরাজ কর্তক 
“আন্দামান” রূপে ব্যবহৃত হইত। দশশির অর্থাৎ দশ মাথাওয়ালা রাবণ । 

যাবজ্জীবন দণ্তীজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীদের এডেনে নির্বাসনে পাঠাইত। 

কথিত আছে, এডেনের পাহাড়গুলির মধ্যে কোথাও একটি কূপ আছে, 
তাহার ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগাযোগের উপযুক্ত একটি সুরজ- 

পথ আছে। এই সুরঙ্গ-পথ সম্পর্কে উক্ত এরতিহাসিক বজিতেছেন, “মহম্মদ 
বিন মান্থদের পিতা মুবারক ইল শারোনি মৌল! আমাকে বলিয়াছেন, 
উক্ত দশশির দানব অযোধ্যা প্রদেশ হইতে রাম হায়দারের স্ত্রীকে খাট 

সমেত চুরি করিয়া আকাশ পথে চলিব'র সময় জেবেলসিরা পাহাড়ের 
মাথায় বিশ্রাম করিবার সময় রাম হায়দারের স্ত্রীকে বলিয়াছিল, আমি 

তোমার মানুষের দেহটিকে একটি জিনে বদল করিব এমন ইচ্ছা । তাহাতে 

ছইজনের মধ্যে বচস। বাধিয়া উঠিল, তখন বাঁন্র-বেশী হন্বীত নামক এক 
এফরীত তাহা শুনিতে পাইয়! একরাত্রির পরিশ্রমে উজ্জ্বইন বিক্রম নামক 

নগর হইতে সমুদ্রের নিচে দিয়! স্থরঙ্গ-পথ প্রস্তুত করিয়া জেবেলসিরার 
কেন্দ্রস্থল পর্যস্ত আনিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর সেখান হইতে 

বাহির হইয়া! দেখিতে পাইল, পাহাড়ের মাথায় একটি কাটাগাছের নিচে 

রাম হায়দারের স্ত্রী ঘুমাইতেছে। সে তৎক্ষণাৎ তাহাকে পিঠে তুলিয়া 
সেই সুরঙ্গ-পথে ভোরবেলা উজ্জ্ইন বিক্রমিতে আসিয়। পৌছিল এবং 

তাহাকে তাহার স্বামী রাম হায়দারের হাতে সমর্পণ করিল । রাম হায়দারের 
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হইটি সন্তান হইল লথ (1,807) ও কুশ। রাম হায়দারের স্ত্রীর কাহিনী 
অতি দীর্ঘ, কিন্তু সেই স্ুরঙ্গ-পথ অদ্যাবধি বিদ্ঞমান আছে ।৮- প্রাচীনকালে 

ভারতবাসী ও আরবদের মধ্যে যে বাণিজ্যিক সংযোগ ছিল, এ বিষয়ে 

সন্দেহ নাই। উপরের বৃত্বান্তে সিংহলে দশমুণ্ড রাবণ কর্তৃক সীতা! হরণ, 
বনু পরবর্তা যুগের বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে একাকার হইয়া গিয়াছে, এবং 
সীত] উদ্ধারের কাহিনীটিও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । 

শহর হইতে জাহাজে ফিরিয়া আসিয়া! দেখি, জাহাজ নোঙ্গর তুলিয়! 

বন্দর ত্যাগের আয়োজন করিতেছে । এডেনের জন্য প্রেরিত মালসমূহ 

আগেই খালাস করা হইয়াছে, তোল হইতেছে অধিকাংশই কফির 

চালান। আমাদের জাহাজের বার্জ-বোটসমূহে একটি হ্ীমলঞ্চ আসিয়! 
ভিভিয়াছে। তাহা হইতে কয়ল। ও জল যথারীতি ণনপাল” এ তোলা 

হইল । যথাসময়ে নোক্গরের কাছে কর্মার। যে যাহার স্থান গ্রহণ করিল । 

ক্যাপটেন জাহাজের ব্রিজে দীড়াইযা হুকুম দিলেন-“হীভ আপা" উঠাঁও। 

সব কাজ নীরবে সমাধ! হইল, তাড়াহুড়া নাই, ছুটাছুটি নাই, সবই শুধু 
কাজ, নিপুণ নিখু'তভাবে সম্পন্ন হইল । একটি মুহূর্ত বাজে নষ্ট হইল ন1। 
জাহাজের এই কর্মশৃঙ্খলাং এই ডিসিপলিন দেখিয়া আমাদের অবাক 
লাগে। প্রত্যেকে তাহার কর্তব্য বিষয়ে পুর্ণ সচেতন, সবই তাহার! 
স্বতঃক্ষুর্ত তৎপরতার সঙ্গে করিয়া গেল। এই শিক্ষার জন্তই ঝড়ের সময় 
উত্তাল তরঙ্গমাল। পর্বত সমান উচু হইলেও কোথাও লেশমাত্র ভুলত্রাস্তি 
বিশৃঙ্খল। ঘটে না । 

আমর1 ১৮ই মার্চের অপরাহেে এডেন ত্যাগ করিলাম । সেইদিন 

সন্ধার অন্ধকারে আমর। আরবদের বাব-দরওয়াজা_বাবেল মাগ্ডের 

প্রণালী অতিক্রম করিলাম। অল্প সময়ের মধোই আমরা পেরিমের 
আলোক-স্তস্ত দেখিতে পাইলাম। এটি লোহিত সমুদ্রমধ্যস্থ ছোট্ট একটি 
দ্বীপ। দ্বীপটির অবস্থান লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরের মধ্যবর্তা 
স্থানে। এতকাল ইহাতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই, ইহা 
কোন দেশ কর্তৃক অধিকৃত হয় নাই, স্থায়ঈভাবে কেহ ইহাতে বাসও করে 
নাই। অবশেষে ১৮৫৭ সনে ইংরেজর! একটি আলোক-স্তস্ত করে এবং 
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অল্পসংখ্যক সৈম্ত রাখিবারও ব্যবস্থা করা হয়। পটুগীঞজ সমুদ্র অভিযাত্রী 
আবুকের্কে ১৫১৩ সনে এই ছ্বীসে আলঙ্গিয়াছিলেন, তিনি ইহার একটি 

পাহাড়ের চুড়ায় একটি ক্রুস্ স্বাপন করিয়া যান। ১৭৯৯ সনে ঈস্ট ইগ্ডিয়া 
কম্পানি অস্থায়ীভাবে দ্বীপটি দখল করে, এই সময়ে নেপোলিয়ন 

ঈজিপটের পথে ভারত আক্রমণের আয়োজন করিতেছিলেন। “লেজ অভ 

ইণ্ড” ( ভারত-গাথা ) নামক কাহিনীতে ফরাসীর। যে এই দ্বীপটি দখল 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিল এমন কথার উল্লেখ পাওয়া যায়, এইটি জানিতে 

পারিয়া ইংরেজর। দ্বীপটিকে স্থায়ীভাবে দখল করিয়া! লয়। কথিত আছে 
একখানি ফরাসী যুদ্ধজাহাজ এই দ্বীপে ফরাসী পতাক। উড়াইবার গোপন 

নির্দেশসহ এডেনে আসিয়৷ পোছিয়াছিল। এই জাহাজ এডেনে পোছিলে 

তথাকার ব্রিটিশ রেপিডেন্ট ফরাসী যুদ্ধজাহাজের অফিসারদিগকে 
পৌজন্যবিধি অনুযায়ী ডিনারে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। ডিনারের পরে যখন 

প্রচুর মগ্তপান আরম্ভ হইল তখন ফরাসী ক্যাপটেন ব্রিটিশ রেমিডেন্টকে 
গোপন কথাটি প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। একথ! শুনিবামাত্র ব্রিটিশ 

রেসিডেণ্ট এডেন হইতে গান-বোট পাঠাইয়া পেরিম দ্বীপটিকে দখল করিয়া 
লইলেন। আমাদের লোহিত সাগর পার হইতে চারিদিন লাগিল। 

শুনিলাম মাত্রাতিরিক্ত গরম বশতঃ সমুদ্রপথের এই অংশটি যাত্রীদের পক্ষে 

সব সময়েই বিশেষ ক্লেশকর হইয়া থাকে । কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের 

যাইবার সময় উত্তর দিকের শীতল মৃদছ হাওয়া বহিতেছিল, অতএব 

আমাদের বেশ আরামেই কয়টা! দিন কাটিয়া গেল। যাইবার পথে 

আমরা অনেকগুলি পাথুরে দ্বীপ পার হইয়া গেলাম, ইহারা জলের উপরে 
মাথ! তুলিয়। রহিয়াছে। একটা স্থানে এরকম সাতটি দ্বীপ আছে, নাবিকর! 
এই দ্বীপগুলির নাম দিয়েছে “সেভেন আযাপোসল্স্” (শ্রীস্ট দূত)। লোহিত 
সাগরে অনেক শুশুক দেখা গেল, উহাদের ক্ষতির খেলায় আমর বেশ 

আমোদ অন্থভব করিতেছিলাম। দূর হইতে আমাদের দেখিয়। ছুটিয়। 
নিকটে চলিয়া আসে এবং আসিয়াই কত রকমভাবে খেলা করে! কখনও 

সাতার কাটে, কখনও লাফাইয়! শুন্যে উঠিয়৷ আবার ডুবিয়া যায়, কখনও 
ছুটাছুটি করে। এই সমুদ্রপথে বাইজেস্কসরেক,.সময় তীরভূমি দেখ 
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যায়, কখনও আফ্রিকার দিকের, কখনও আরবীয় দিকের। আফ্রিকার 

দিকের তীরভূমি প্রবাল গঠিত নিমজ্জিত পাহাড়ের সারিতে ভরা, জাহাজ 
চলার পক্ষে তাহ। বিপজ্জনক। আরও একটুখানি ভিতরের দিকে সমুদ্রের 

সমাস্তরালভাবে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত উচু পাহাড়ের সারি। এগুলি 
মাসাওয়! ও সুদান পর্বতমালা । আঠা ও রঙজনের উৎপত্তিস্থল । পুর্ব 
উপকূল একই রকমের অসমান এবং এবড়ো-খেবড়ো। যতদূর দৃষ্টি 
যায়, উচ্চ পাহাড়শ্রেণীতে জমি বহুভাগে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। 

পাহাড়গুলি দূর হইতে বড়ই শুষ্ধ এবং রসহীন বলিয়া বোধ হয়। স্ুয়েজ 
খালের দিকে যতই অগ্রসর হইতেছি, ততই ছুপাশে ছুটি তীরভূমি নিকটবর্তা 
হইতেছে । সম্ভব এই স্থানেই বাইবেল-বগিত মোজেস্-গীড়নকারী ফারাও- 

এর অধীন ঈজিপটের ছূব্ত্ত দ্গ কর্তৃক ইসরায়েলবাসীরা যখন তাড়িত 

হইতেছিল, তখন তাহাদের পথ নিরাপদ করিবার জন্য লোহিত সাগর 

শুকাইয়। গিয়াছিল। স্ুয়েজের দিকে অগ্রসর হইবার সময় আমাদের 

জাহাজ আফ্রিকার কুল ঘেষিয়া যাইতেছিল। আমর! ২৩শে তারিখে 

বেল। ১০টায় সুয়েজে আসিয়া পৌছিলাম। এই খানে “নেপাল” ভারতীয় 

ডাক ঈজিপটের রেল বিভাগে বিলি করিয়া দিল, সেখান হইতে উহ] 
বদ্ধীপ পারে আলেকজগ্ডয়ায় চলিয়। গেল। সেখানে পি আযাণ্ড ও 

কম্পানির আর একখানি জাহাজ সেই ডাক তুলিয়া লইবার জন্য অপেক্ষ। 

করিতেছিল, সেখান হইতে উঠ! ব্রিন্দিসি নামক ইটালির বন্দরে পৌছাইয়া 

দিবে | ' সেখান হইতে রেলপথে পুনরায় উহা কালে বন্দরে, এবং কালে 
হইতে চ্যানেল পারে লগ্নে চলিয়া যাইবে । সুয়েজে আমরা জাহাজ 
হইতে নামি নাই, কারণ সময় খুব কম ছিল। ডাক বিলি হইবামাত্র 

আমরা যাত্রা করিয়। স্ুয়েজ খালে প্রবেশ করিলাম । 

এই খালটি আধুনিক এনজিনিয়ারিং বিদ্যার একটি বৃহত্তম কৃতিত্ব। 
স্থয়েজ যোজক নামক সন্ীর্ণ ভূখগ্ডটি এশিয়া ও আফ্রিকাকে যুক্ত 

রাখিয়াছিল, কিন্তু তাহ! লোহিত সাগরকে ভূমধ্যসাগর হইতে পৃথক করিয়া 

রাখিয়াছিল। অতএব যেদব জাহাজ পূর্ব এশিয়! হইতে ইউরোপে যাইত, 

তাহাদিগকে উত্তমাশা। অস্তরীপ ঘুরিয়। যাইতে হইত। নুয়ে খালের পথে 
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কলিকাত। হইতে লগ্ুনের দূরত্ব ৭৯৫ মাইল, এবং উত্তমাশ। অস্তরীপের 
পথে ১১,৪৫* মাইল । সুতরাং যোজক কাটিয়া দেওয়াতে ৩৫০০ মাইলের 

দূরহ কমিয়! গিয়াছে। প্রাচীনকাল হইতেই যোজক কাটিয়া পথ করিবার 
সুবিধার কথ! চিন্তা করা হইয়াছে, এবং কাটিবার জন্য নানারপ চেষ্টাও 

হইয়াছে। প্রীয় ২৫০০০ বসর আগে নাইল নদী হইতে লোহিত সমুদ্র 
পর্যস্ত একটি খাল কাট। হইয়াছিল, কিন্তু তাহ! পলিমাটিতে ভরিয়া 
উঠিয়াছে, যদিও তাহার চিহ্ন এখনও বর্তমান । নেপোলিয়ন যখন 

ঈজিপ টের প্রভু তখন তিনি একবার বড় জাহাজের পথ করিবার জন্য 

সুয়েজ যোজক কাটিবার উদ্দেশ্যে জমি জরিপ করাইয়াছিলেন, কিন্তু 

ফরাসীরা ওদেশ হইতে বিতাড়িত হওয়াতে সে পরিকল্পন। আর কাজে 

পরিণত হইতে পারে নাই । অবশেষে ডি লেসেপস্নামক এক ফরাসী 

এনজিনিয়ার একাজ সাফল্যের সঙ্গে সমাধা করিলেন এবং তাহার ফলে 

সমগ্র মানবজাতির অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে, ইহাতে বাণিজ্যজগতে 

নতুন উদ্দীপন] জাগিয়াছে। ওখানকার জমি বালিপ্রধান, আদৌ নির্ভর- 
যোগ্য নহে, যাহার জন্য সারা দেশটাই একট। মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে, 
এবং পানীয় জলের অভাব ছিল, এবং তাহার পরেও -_ল্লোহিতসাগর ও 

ভূমধ্যসাগরের জলতলের লেভেল অসমান। এই সব অস্থবিধার ভিতর 
কাজ করিতে হইয়াছে । ছুইয়ের মধ্যবত্ণ কয়েকটি ছোট ছো'ট হুদ ছিল, 

ডি লেসেপ.স্ তাহার স্থবিধা গ্রহণ করিয়। খাল সেগুলির সঙ্গে যুক্ত 
করিয়াছেন। এ হদের জল তিক্ত স্বাদের । তাই তিনি নাইল নদীর 

মিঠা জল পাইপের সাহায্যে আনাইয়া লইয়াছিলেন। খননের জন্য এবং 

জলের নিচের মাটি কাটিয়। তুলিবার জন্য নৃতন নৃতন যন্ত্র উন্তাবন করিয়া 
লইয়াছিলেন। এক কথায় অসীম ধৈর্য এবং বুদ্ধিকৌশলে তিনি সকল 
অন্ুবিধাই দূর করিয়াছিলেন। তিনি এমন গভীর ভাবে এই খালটি 

খনন করিলেন, যাহাতে পৃথিবীর বৃহত্তম যুদ্ধ জাহাজ এ খালের ভিতর দিয়] 

যাতায়াত করিতে পারে। তবে ইহা ছুইটি জাহাজ পাশাপাশি চলিবার 

মত প্রশস্ত নহে। সেজন্যে স্টেশনের স্থানে ইহ বেশি প্রশস্ত কর! 

হইয়াছে । স্থলে যেমন সিংগ.ল্ রেল লাইন হয়, এই খালও সেই রীতিতে 
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প্রস্তুত। দ্বিতীয় আর একটি খাল ইহার পাশে কাটিয়৷ ডবল লাইন 
জাহাজপথ করিবার পরিকল্পনা কর! হইতেছে । স্ুয়েজ খাল কাটিতে 

অনেক কোটি টাক। খরচ হইয়াছে । ডি £লসেপজ্ একজন দরিদ্র ফরাসী 

এনজিনিয়ার । তিনি নিজে ইহার জন্য কোনও টাক। দিতে পারেন নাই, 

সে ক্ষমতাও তাহার ছিল না, তিনি টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন জয়েণ্ট 
স্টক রীতিতে শেয়ার বিক্রয় করিয়া। বুদ্ধি, শিক্ষা, গঠন ক্ষমতা, 

সাহসিকতাপুর্ণ কর্মোন্ঘম এবং কাঙ্দ আরম্ভ করিয়। শেষ পর্যন্ত তাহাতে 
লাগিয়! থাক।-_এই গুণগুলি থাকিলে মানুষের অসাধ্য কিছুই থাকে না। 

যে সব বাক্তি স্ুয়েজ খাল কাটিবার মত কৃতিত্বের অধিকারী তাহাদের দ্বারা 
জাতির মুখ উজ্জল হয়। জাতির মূল্য তাহার কৃতিত্বের দ্বারাই স্বীকৃত। 
এই কথাট! আমাদের অবশ্যই মনে রাখা উচিত। খালটিকে নৌবাহনের 

উপযুক্ত রাখিতে বেশ কিছু অন্ুবিধা ভোগ করিতে হয়। কারণ আলগ! 
বালি অবিরাম উপর হইতে পড়িয়। খালটি ভরিয়া তুলবার চেষ্ট। 
করিতেছে। কয়েকটি জায়গায় ইহার পার্খদেশে পাথরের গাথনি দিয় 

রক্ষা করিতে হইতেছে । অন্য কয়েকটি স্থানে আবার শরগাছ ও সেজ গছ 
রোপণ করিয়া তাহাদের শিকড়ের সাহায্যে মাটিকে ভাঙনের হাত হইতে 

রক্ষা কর! হইয়াছে । কিন্তু তবু তল হইতে মাটি তুলিয়া ফেলিবার জন্য 

ড্রেজার যন্ত্রকে সর্বদাই কাজে খাটাইতে হয়। রাত্রিকালে জাহাজ চলাচল 
করিতে দেওয়! হয় না। সেজন্য খাল পার হইয়া! যাইতে আমাদের ছুইটি 

দিন লাগিয়াছিল। তাহার পর পোর্ট সৈদ, খালের শেষ প্রান্তে অবস্থিত। 
বর্তমানে বিহ্যতের আলে। সম্বলিত জাহাজকে রাত্রিতেও খাল পার হইতে 

দেওয়া হয়। 

আমর! পোর্ট সৈদে জাহাজ হইতে নামিলাম, কিন্তু তখন সন্ধ্যাকাল, 
অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, তাই বিশেষ কিছুই দেখা হইল না। কয়েকটি 

কফি-হাউস থিয়েটার গৃহ ও জুয়া! খেলার আড্ডা মাত্র দেখা গেল। যাবতীয় 

ইউরো গীয় সমাজের নিচের তলার গছ। লোকের! এইখানে আসিয়া সমবেত 
হয়। এই কারণে পোর্ট সৈদ দুর্নীতির জন্য কুখ্যাত। ২৫শে মার্চ 
রাত্রিকালে আমরা পোর্ট সৈদ ছাড়িয়া ভূমধ্যসাগরে আসিয়া প্রবেশ 
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করিলাম । ইঈজিপ্টে অনেক নৃতন যাত্রীর আগমন ঘটিয়াছিল, তাহার 

মধ্যে একজন বিশেষ মতবাদসম্পম্ন আমেরিকান মিশনারি ছিলেন। 

জাহাজে এত বড় একদল উচ্চাঙ্গের ধর্মজ্ঞানহীন লৌককে দেখিয়া খুশি 

হইয়া উঠিলেন। তিনি অবিলম্বে আমাদের মধ্যে তাহার মতে ভজাইবার 
জন্য কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন। একেবারে গোড়া হইতে কাজ আরস্ত 

করিলেন। প্রথমে স্ৃষ্টিতত্ব বুঝাইলেন। তাহার পর ন্বর্গের বিদ্রোহ- 
কথ! এবং আযাডাম ও ঈভের জন্ববৃত্বাস্ত, অর্থাৎ তাহাদের পতনকথ। এবং 
তাহার ফলে পৃথিবীর কি অবস্থা হইল সে কথা । আমরাও পালটা 

আমাদের জন্ববৃত্তান্ত শুনাইতে লাগিলাম। আমরা ব্রাহ্মণের! অর্টার মুখ 

হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ক্ষত্রিয়রা আসিয়াছে তাহার হাত হইতে, 

বৈশ্তগণ আসিয়াছে তাহার জানু হইতে এবং আমাদের চাষবৃত্তথিধারীরা 

আনিয়াছে তাহার পাদদেশ হইতে । আমাদের শাস্ত্রে যাহা আছে তাহ। 

শুনিয়া তিনি খুব হাসিলেন, এবং বলিলেন, ও শান্তর বিকৃত এবং মিথ্যা । 

বলিলেন, এরকম ছেলেমি গল্পে আমরা বিশ্বাস করি কি করিয়া । তিনি 

অতঃপর স্।টান ( শয়তান) সম্পর্কে আমাদিগকে সতর্ক করিয়া! দিলেন 

এবং বলিলেন স্যাটানের মানন্দ সে যেখানে বাস করে সেইখানে মানুষের 

আত্মাকে লইয়া যাওয়ার কাজে, এবং সে স্থানটি খুব আরামের নয়, সে 

কথাও তিনি বলিলেন। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস পথিবী পাচ বৎসরের মধো 

ধবংল হইয়! যাইবে, এবং মেজন্য তিনি আমাদের দেই মহ! ধ্বংসের জন্য 

প্রস্তুত থাকিতে বলিলেন। এই সব মনোহর আলোচ5ন। সহুস। বাধাপ্রাপ্ত 

হইল । বাইরে হাওয়ার বেগ প্রবল হইয়। উঠিয়াছে, আবহাওয়। অন্স্তিকর, 
উত্তাল তরক্ষ জাহাজের গায়ে আঘাত হানিতেছে, জাহাজ বেশিরকম 

ছুলিতেছে এবং সমস্ত ডেকখানাই শীক্রসিক্ত হইতেছে । মিশনারি ও 

তাহার শ্রোতাগণ___সবারই পেটের ভিতর মোচড় দিয়। উঠিল। অধিকাংশ 

যাত্রী এইবার সামুদ্রিক গীড়ায় আক্রান্ত হইল, আমি কিন্ত রক্ষা পাইয়। 
গেলাম, অতএব অন্যেরা এই গীড়ার দরুন কি রকম বোধ করিয়াছিলেন 

তাহা! আমি বর্ণন। করিতে পারিব না। 

২৮শে মার্চ রবিবার মলট দ্বীপপুঞ্জের প্রধান শহর ভালে! বন্দরে 
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প্রবেশ করিলাম; মল্টা ভূমধ্যসাগরস্থ ব্রিটিশ অধিকা'রভুক্ত স্থান। 
আফ্রিক। হইতে ইহার দূরত্ব ১৭৯ মাইল, ও সিসিলি হইতে ৫৮ মাইল । 
পরিক্ষার সকাঁল, আমর! মাউণ্ট এটনার চূড়া দেখিতে পাইতেছিলাম, অথচ 

তাহার দূরত্ব ছিল ১২৮ মাইল। আমরা ভালেট্রার গভর্মেন্ট হাউস ও 
অন্যান্য দর্শনীয় বস্ত দেখিতে বাহির হইলাম। প্রথমোক্তটি শ্বেত মর্মরের 

প্রশস্ত লি'ড়ি সম্বলিত বৃহ সৌধ । ইহার একটি কক্ষে আমরা কারুকার্য- 

খচিত মূল্যবান পর্দার বনু নমুনা দেখিতে পাইলাম। এগুলি পৃথিবীর 
নানা স্থান হইতে সংগৃহীত এবং ছুইশত বংসরের পুরাতন। গভর্মেন্ট 

হাউসের সংলগ্ন একটি অস্ত্রাগার আছে । সেন্ট জনের নাইটগণ মুসলমানদের 
সঙ্গে সর্বদা লড়াই করিত। সেই সময় যে অস্ত্র তাহারা ব্যবহার করিত, 

তাহাও সযত্বে রক্ষা কর! হইয়াছে । ছুইটি দলিলও অক্ষত অবস্থায় রক্ষিত 
হইয়াছে । ইহার মধ্যে একটি ঘোষণাপত্র, যাহার সাহায্যে সাত শত 
বৎসর পূর্বে জেরুদালেমের সেপ্ট জনের “অর্ডার অভ দি নাইট” গঠন করা 
হয়। অন্যটি একটি চুক্তিপত্র। ইহার তারিখ ৪ঠ৷ মার্চ ১৫৩০। ইহার 
সাহায্যে সম্রাট পঞ্চম চার্লস, রোডস্ হইতে তুকার্ণগণ কর্তৃক বিতাড়িত 
বীর নাইটদিগকে মলটার দ্বীপসমূহ দান করিয়াছিলেন। সেপ্ট জন 

ক্যাথথীড়ালও দেখা হইল, সেখানে মূল্যবান অনেক কারুকার্খচিত মর্মর 

প্রস্তরের নমুন। এবং ব্রাসেলন-এ প্রস্ত পরদার নমুনা! সংগৃহীত আছে। 

এখান হইতে আমরা নাইটদের হাসপাতাল দেখিতে গেলাম। বেশ বৃহৎ 

অট্টালিকা! এটি, ইহার একটি কক্ষ পাচ শত ফুটের অধিক দীর্ঘ, অথচ 
তাহাকে ধরিয়। রাখিবার জন্য কোনও কড়িকাঠ অথবা কেন্দ্রে স্তস্ত নাই। 

একটি গীর্জায় ভূগর্ভস্থ খিলান গৃহের এক দেয়ালের খোপে মংক বা কুচ্ছ, 

সাধক সন্ন্যাসীদের শুক্ধ মুতদেহ রক্ষিত আছে দেখিলাম। মোটের উপর 

মল্টা_-অতীত ইতিহাসের দিক্ হইতেই হউক, অথবা ইংল্যাণ্ড ও ভারতের 
প্রধান পথের মধ্যবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ আউটপোস্ট রূপে ইহার বর্তমান 

অবস্থানের দিক হইতে হউক-_খুবই আকর্ষক বলিতে হইবে। নাইটদের 

নিমিত ইহার ছুর্গসমূহ এখন বৃটিশ সরকার কর্তৃক রক্ষিত হইতেছে । এগুলি 
সম্পূর্ণরূপে ছূর্ভেত্ত হূর্গ। কয়েকজন নাইটের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে 
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ভালেউ। নেপোলিয়নের দখলে আসিলে কাফফারেলি নেপোলিয়নকে 

বলিয়াছিলেন, “জেনারেল, (নেপোলিয়ন তখন জেনারেল ছিলেন ) ভিতর 

হইতে কেহ যদি ছুর্গের দরজ] খুলিয়া! দেয়, তবেই আমর] ভিতরে প্রবেশ 
করিতে পারিব। আর ছূর্গটি যদি সম্পূর্ণ শৃন্ত থাকে তবে আমরা বাহির 
হইতে সহজে প্রবেশ করিতে পারিব না।” মলটাবাসীর! খুব শক্ত সমর্থ, 
সাহসী এবং ঝেোকের মাথায় কাজ করায় অভ্যস্ত । ছোর! মারার দিকে 

এদের কিছু আকর্ষণ আছে। ইহারা গোড়া রোমান ক্যাথলিক । 

স্্রীলোকদের অবয়ব স্রুন্দর এবং চোখ কালো । ইহাদের ভাষায় শতকরা 

৭৫ ভাগ আরবী শব্দ আছে, তাহাতে মনে হয় ইহাদের পূর্বপুরুষ আরব 
হইতে আসিয়াছিল। কিন্তু পক্ষান্তরে একটি লোকেরও আরবদের মত 

ডিম্বাকৃতি মুখ দেখ! যায় না। মলটা এমনই একটি পাথরের ছোট্ট দ্বীপ 
যে, এখানে যে জমিতে চাষ হয় সেখানকার মাটি সিসিলি ছবীপ হইতে 

আমদানি করিতে হইয়াছে । যাহাই হউক পাথরের ফাঁকে ফাকে যেখানে 

যেটুকু মাটি পাওয়া গিয়াছে সেখানেই তাহার সদ্বযবহার কর। হইয়াছে। 
এবং তাহার ফলে সেখানে শস্ত এবং ফলের গাছ জন্মান সহজ হইয়াছে, 
মলটার কমলালেবু সমগ্র ইউরোপে খ্যাতি লাভ করিয়াছে । 

সেইদিনই সন্ধ্যায় আমর! মলট! ত্যাগ করিলাম। আমাদের জাহাজের 

মুখ এখন জিব্রলটারের দিকে, সেইখানে আমাদের দ্বিতীয় বিরাম। 

আবহাওয়। শাস্ত, জল যেন কাচের একটি আবরণ। সামুদ্রিক পীড়ার 
হাত হইতে আক্রান্তগণ এত দিনে নিক্ৃতি পাইয়!ছেন, এবং সেই সঙ্গে 

মিশনারিটিও তাহার ধর্মে দীক্ষার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছেন। 

গ্রীস্টান ধর্মের স্বপক্ষে তাহার যুক্তির উত্তরে আমাদের ভিতর হইতে 
এক বন্ধু তাহাকে বলিলেন, খ্রীস্টান না হইলে লোকে সৎ হইতে পারে না, 

আপনার এ ধারণ] ভুল । সব শ্রীস্টান সৎ নহে, সব হিন্দু অসৎ নহে । 
আর শুধু তাহাই নহে, পৃথিবীর অন্ঠান্ত জাতির তুলনায় হিন্দুরা জাতি 
হিসাবে বেশি শান্তিপ্রিয়, বেশি করুণাবান্ এবং বেশি ধর্মভীরু । এখন 

সং হিন্দুর শ্রীস্টান ছওয়ার অপেক্ষা অসং শ্রীস্টানের সৎ হওয়া বেশি 
দরকার । ্ত্রীস্টান ধর্ম “প্রতিবেশীকে ভালবাম' এই শিক্ষা দেয়, আর 

২ 
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হিন্দুধর্ম বলে সবাইকেই সকল প্রাণীকেই আত্মবৎ মান্য কর। হিন্দু ধর্মে 
পাপ ও পুণ্যের সংজ্ঞা! দিয়াছে এই-__“সৎ কাজ কর! পুণা, অসৎ কাজ করা 
পাপ”। কিন্তু মোটের উপর দেখিতে গেলে দেখ! যায়, শ্রীস্টানরাও শ্রীস্ট 

ধর্মের সকল বিধি মানে না, হিন্দুরাও তাহাদের স্বধর্ম অনুসরণ করে না। 
এ বিবয়ে অবশ্য অপরাধের শাল্লাট? হিন্বুদের দ্রিকেই বেশি ভারী । হিন্দু 

ধর্মে এত হুর্নীতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে যাহাতে বাহিরের কেহ যদি হিন্দুদের 
সব যুক্তিহীন এবং হাম্যকর আচরণ দেখে, তাহ! হইলে সে যে আহত হইবে 
ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই, বিধবাদাহ এবং শিশু হত্যা ভারতীয়দের 
একটি চিরস্থায়ী লজ্জা বলা যাইতে পারে । এবং একথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে 
স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সব নিষ্ঠুর প্রথা স্রীষ্টিয়ান ধর্মের জন্যই-__ 
অথবা শ্রীস্ট ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের উদার নীতির জন্যই রহিত হইতে 
পারিয়াছে। একজন ব্রাহ্ষণকে আধা-দেবতা রূপে মান্য করা হয়__- 

কিন্তু তাহা তাহার পবিত্রতা অথব! দেবত্ের জন্য নহে, সে ব্রাহ্মণ বংশে 

জন্মিয়াছে বলিয়৷। মোটের উপর কতকগুলি বিশেষ খাছ্য না খাঁওয়াকে ই 

এখন ধর্মপালন রূপে গণ্য করা হইয়া থাকে । চুরি, মিথ্যাভাষণ এবং 
নরহত্যার চেয়েও নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণ জঘণ্যতর অপরাধ। এই সব 

পাপানুষ্ঠানে হিন্দু জাতিচ্যুত হয় না, কিন্তু নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণ করিলে হয়। 

নীচ জাতীয় কোনও ব্যক্তিকে হত্যা করা অপেক্ষা গোহত্যা বড় পাপ। 

ভারতীয়দের অনেক সদ্গুণকেও মুচড়াইয়৷ ছুমড়াইয়া এমন আকার দেওয়া 

হইয়াছে যাহাতে এখন তাহা পাপরূপে গণ্য । সকল জীবের প্রতি 

করুণাপরায়ণ হইবার শিক্ষা তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে । অতএব 

তাহার। অভাবগ্রন্ত লোককে ভাড়া করিয়া আনিয়! ছারপোকা জাতীয় 

কীট দ্বারা তাহার রক্ত পান করাঁয়। ইহাই যদি হিন্দু ধর্মের প্রথা হয় 
তাহ। হইলে যত শীঘ্র সম্ভব তাহাদের খ্রীস্টান অথবা মুসলমান হইয়া যাওয়' 
উচিত। কিন্তু একথা বিশ্বাস করা শক্ত যে, প্রাচীন ভারতের প্রাজ্ঞগণ, 

তাহাদের গভীর জ্ঞান ও বিষ্তা লইয়া বর্তমানের আচরিত নীতি, তাহাদের 
উত্তরপুরুষগণ কর্তৃক পালিত হইবে, এমন ইচ্ছ। করিয়াছিলেন। বিশ্বাস 
কর! যায় না। আমাদের বন্ধু বলিতে লাগিলেন, “মহাশয়, আপনি 
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জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার দ্বারা এদেশে যাহাদের মন 
মুক্ত, তাহারা এই সব প্রথা নিশ্চয়ই পালন করে না। উত্তরে বলি, 
হূর্ভাগ্যবশতঃ তাহা সত্য নহে । আমাদের সমাজের গঠন এমন যে তাহা 
করা সহজ নহে। ইহার জন্য যে বৃহৎ ত্যাগ ও মনোবল দরকার তাহা 

আমাদের দেশের জনসাধারণের নাই । অস্তরে অস্তরে যাহা করণীয় বলিয়া 

বোধ হয়, তাহা সাহসের অভাবে করিতে না পারিয়। শেষ পর্বস্ত যাবতীয় 

কুপ্রথারই তাহারা সমর্থক হইয়া পড়ে। অন্ুমান করে, এই সব প্রথা 

পালন এবং তাহার সমর্থনই দেশপ্রেম । অতঃপর নিজেদের এবং নিজেদের 

অপেক্ষা অল্পশিক্ষিতদের টিস্তাধারাকে বিভাস্ত এবং প্রতারিত করিবার জন্য 

এ সবের সুক্ষ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য। দিতে আরম্ভ করে।” 

আমর] এক্ষণে আফ্রিকার উপকূল ঘেঁষিয়া চলিতেছি। জাহাজে 

একজন অনেকদিনের অস্ত্রাগার রক্ষক ছিল, সে বাল্যকাল হইতে এ পথে 

বহুবার যাতায়াত করিয়াছে । সে আমাদের ট্িপোলি, টিউনিস, মরোকো 
উপকূলের বিশেষ বিশেষ স্থলচিহ্ুগুলি চিনাইয়। দিতে লাগিল । পৃথিবীর 
সকল অংশে ধর্মের নামে কত নিষ্ঠুর কাজই ন। লৌকে করিয়াছে! সম্ভবত 

মাউন্ট আরারাট ও পিলার্স অভ হারকিউলিস পর্বস্ত যতগুলি দেশ ও সমুদ্র 

আছে সেই সব দেশে ধর্মের নামে লুণ্ঠন, নৃশংসতা, হত্যা, ইত্যাদি যত 
সংঘটিত হইয়াছে এমন আর পৃথিবীর কোনও অংশে হয় নাই। ক্রুসেডের 
পরে (ক্রুসেড ক্রসচিহ্নিত পতাকার আশ্রয়ে তুরস্কের কাছ হইতে 
খরস্টানদের পবিত্র ভূমি কাড়িয়া৷ লইবার সামরিক অভিযান ) মলটার 
নাইটগণ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া! মহম্মদের অন্ুুগামীদের দেখিলেই তাহাদের 

হত্যা করিয়া নিমূল করিয়াছে । এটি হইল ভূমধাসাগরের পূর্বদিকের 
ঘটনা । অপর পক্ষে পশ্চিম টিউনিসের ট্রিপোলির এবং মরোক্ধোর মুয়ারগণ 
তিনশত বৎসর ধরিয়া তাহাদের অপরাজেয় দন্থাজাহাজগুলির সাহায্যে 

তাহাদেরও ধর্মীয় তৎপরত। প্রমাণের জন্য হাজার হাজার গ্রীস্টানকে দাস 

বানাইয়াছে, তাহাদের সর্বন্থ লুণ্ঠন করিয়াছে। হতভাগ/ শেখ সাদী তাহার 

গুলিস্তানে লিখিয়া গিয়াছেন-__প্যালেস্টাইনের পাহাড়ে একটি নির্জন 

স্থানে তিনি নমাজ পড়িতেছিলেন, এমন সময় শ্রীস্টানেরা তাহাকে বন্দী 



২০ আমার ইউরোপ ভ্রমণ 

করিয়া লইয়া গিয়া ট্রিপোলির হাটে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিয়া দিল। 

এ একই পদ্ধতিতে মুয়ার জলদন্থযুরা জাহাজ আটক করিয়া প্রতি বংসর 
হাজার হাজার থীস্টানকে ধরিয়া লইয় উত্তর আফ্রিকার বাজারে কেনাবেচা 

করিয়াছে। 

৩১শে মার্চ বুধবার সকালে স্পেনের পর্বতশ্রেণীর তুষারবৃত চূড়া দেখা 
গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমর গোটা অস্তরীপ পার হইয়া আসিলাম 

এবং সমস্ত দিন ধরিয়া স্পেনের উপকূল বরাবর চলিতে লাগিলাম। 

সন্ধযাবেলা আসিয়া পৌছিলাম জিব্রলটারে। জাহাজ নোঙর ফেলিল 
বিখ্যাত হুর্গের সম্মুখে । এখানে যখন পৌছিলাম তখন আকাশ মেঘে 
ঢাক! ছিল এবং বুষ্টি পড়িতেছিল তাই আমরা বাহির হইতে পারিলাম 

না। কিন্তু পরদিন সকালে আমরা ডেক হইতে, ভূমধ্যসাগরে প্রবেশের 
চাবিকাঠি স্বরূপ এই জিব্রলটারের ক্ষমতাসীন অবস্থানটি দেখিতে পাইলাম । 

ইহার ছুর্গের ফটকেও একটি চাবি ঝুলিতেছে। খাঁড়া পাহাড়ের উপর 

দুর্গটি নিমিত। এই পাহাড় ও ইহার বিপরাত আবীল! নামক আফ্রিকার 

পাহাঁড়কে প্রাচীনকালে পিলার্স অভ হারকিউলিস বলা হইত। ভূমধ্যসাগর 

আযটলান্টিকের মধ্যবতর্ণ সংকীর্ণ জিব্রলট'র প্রণালীর ছুই বিপরীত দিকে 

এই ছুই পাহাড় স্তম্ভের মতই অবস্থান করিতেছে । জিব্রলটার প্রায় 

একটি দ্বীপের মত। মূল স্পেন ভূখণ্ডের সঙ্গে ইহা! সংকীর্ণ বালুকাময় 
জমির দ্বারা যুক্ত । মনে হয় পুর্বে কোনও কালে এই অংশ জলে ঢাক! 
ছিল। প্রকৃতি হইতেই জিত্রলটারকে কঠিন করিয়া গড়া হইয়াছে, তদুপরি 

বর্তমান উন্নত সাজসরপ্রামের সাহায্যে ইহাকে ছুর্ভেগ্চ করিয়া তোলা 

হইয়াছে । ১৭৪ সনে ইংলিশ ও ডাচ নৌবহরের মিলিত আক্রমণে 

স্থানটি স্পেনের হস্তচ্যুত হয়। সেই সময় হইতে এটি ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত 
হইয়া আছে, যদিও মাঝে বলপ্রয়োগে অথবা কৌশল প্রয়োগে ইহাকে 

পুনর্খল করিবার চেষ্টা হইয়াছে । একবার ব্রিটিশর! এখানে যখন অবরুদ্ধ 
অবস্থায় ছিল, পেই সময়ে স্পেনের এক রাণী এইরূপ শপথ গ্রহণ করেন 

যে, যতদিন এঁ স্থানে ব্রিটিশ পতাক। উড্ডীন থাকিবে, ততদিন তিনি অন্ুজল 

গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু তাহার এই শপথ পালনের যোগ্য ছিল না। 
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হর্গের উপর বারংবার নিম্ষল আক্রমণ করিয়া হাজার হাজার স্পেনীয় 

যোদ্ধা! বৃথাই জীবন হারাইল। ব্রিটিশ পতাকা তবু উড্ডীন রহিল। 
অবশেষে ব্রিটিশ শাসক রাণীর প্রতি করুণাবশতঃ পত্তাকাটি নামাইয়। 

লইলেন, যাহাতে তিনি অনশন ভঙ্গ করিয়া শপথ ভঙ্গের দায় হইতে মুক্তি 

পাইতে পারেন। ১৭৭৯ হইতে ১৭৮৩ সন পর্যস্ত এই পাঁচ বৎসর ধরিয়! 

জিব্রলটারের অবরোধ সময়ে ফরাসী ও সম্পেনীয়গণ একযোগে এখানকার 
দুর্গ আক্রমণ করিতেছিল। যে জাহাজ হইতে তাহারা গোলাবর্ষণ 

করিতেছিল তাহার পার্শদেশ পুরু করিয়া খড়ের গদিতে আবৃত রাখা 

হইয়াছিল যাহাতে প্রতিপক্ষের গোল। আমিয়৷ জাহাজের পার্খভেদ না 

করিতে পারে । চারিশত অতি ভারী ওজনের কামান এই হুর্গের উপর 

আক্রমণ চালাইতেছিল। ইংরেজ সেনাবাহিনী বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। 

শাসনকর্তা বুঝিতে পারিতেছিলেন না, কেমন করিয়া এইমব গদি আটা 
জাহাজগুলিকে ধ্বংস অথব! বিতাড়িত কর! যাইতে পারে । শোনা যায় 

এক মাতাল সৈন্য বলিয়াছিল, জ্বলস্ত গোল। কামানে পুরিয়া শত্রুকে 
ঘায়েল কর। শাপনকর্ত। এ প্রস্তাব পছন্দ করিয়া তৎক্ষণাৎ কামান গুলিতে 

আগুন-রাড1 গোল পুরিয়া শত্রু জাহাজগুলিতে নিক্ষেপের ব্যবস্থা! করিলেন। 
সেই অতি তপ্ত গোলাগুলি খড়ের গদিতে গিয়া যুদ্ধ জাহাজগুলিতে আগঞ্চন 

ধরাইয়া দিতে লাগিল। অল্প সময়ের মধ্যেই বনু জাহাজ গ্ুড়িয়৷ গেল, 
কিন্তু সমগ্র নৌবাহিনী তখনও ধ্বংস হয় নাই। তারপর যখন এইরূপ 
গোল। চারি হাজারেরও অধিক নিক্ষিপ্ত হইল, তখন সব শেষ হইয়া গেল। 

হুর্গের দৃঢ়তা কতখানি তাহ] বুঝিতে পার! যায় উভয়পক্ষের হতাহতের 
সংখ্যা দেখিয়া । এই গোলা বিনিময়ে শত্রুপক্ষের ২*** এর উপরে 

লোকক্ষয় হইয়াছিল, ব্রিটিশপক্ষে হত ১৬ জন এবং আহত ৬৮ জন । 

ক্ষয়ক্ষতির এই অসমতার আরও কারণ ছুর্গের কামানসমূহ পাহাড়ের গায়ে 
বহু সুরঙ্গ কাটিয়া সেইসব সুরঙ্গের মধ্যে স্থাপন করা হইয়াছিল । আমরা 
সেই সুরঙগগুলি হইতে কামানসমূহের মুখ একটুখানি করিয়া বাহির 
হইয়া আছে তাহা অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতেছিলাম। ইউরোপ ও 

আফ্রিকার মধ্যবর্তী জিব্রলটার প্রণালী দৈর্ঘ্যে ১২ লীগ (১ লীগ-৩ 
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মাইল ), এবং প্রস্থে পশ্চিম দিকে ৮ লীগ-ও পূর্বদিকে ৫ লীগ । 

১ল৷ এপ্রিল তারিখে আমর! জিত্রলটার প্রণালী পার হইয়। আটলান্টিক 
মহাসমুদ্রে প্রবেশ করিলাম। আকাশ পরিক্ষার, সূর্ধালোক উজ্জল; তাই 
আমর! জলের মহাবিস্তার স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলাম। মনে পড়িল, 

মাত্র চারিশত বৎসর পূর্বে এই মহাসমুদ্রকে পৃথিবীর শেষ সীমা মনে কর! 
হইত। এবং সর্বাপেক্ষা ছুঃসাহসী নাবিকও এই মহাসমুদ্রে অভিযান 

চালাইতে সাহসী হইত না। কিন্তু তাহার পর হইতে জগতে কি 

পরিবর্তনটাই ন] ঘটিয়! গেল। সভ্য মানুষ এখন পৃথিবীর সকল অংশে 

তাহার প্রভূত্ব বিস্তার করিয়াছে। একধ্ঠযাংওয়াল! মানুষের এবং লক্বা 
কানওয়াল। মানুষের জাতির লুপ্তি ঘটিয়াছে। এই মানুষের এক কান 

পাতিয়৷ শুইত আর এক কানে গ। ঢকিত। কিন্তু এই মহাসাগরের পরে 

যে অঙ্জানা মহাদেশ ছিল, তাহাতে যে পরিমাণ আশ্চর্যজনক সব পরিবর্তন 

ঘটিয়াছে, এমন আর কোথাও ঘটে নাই। চারিশত বৎসর পূর্বে যেখানে 
নিরেট ঘন অরণ্যের পথে পাইন গাছের পাতায় পাতায় শব্দ জাগাইয়া 

সান্ধ্য বায়ু প্রবাহিত হইতে বাঁধা পাইত, সেইখানে এখন বড় বড় শহর 
মৌধসমূহ ন্বর্গের দিকে উচ্চ শির তুলিতেছে। শক্তিশালী রেল-এনজিন, 

আগের দিনের বাইসন এবং হরিণেরা যেখানে মধ্যাহ্ন ভোজনে পরিতৃপ্ত 

মনে অর্ধনিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় শুইয়! শুইয়া জাবর কাটিত, সেইখানে এখন 

রাজকীয় বিল স-পূর্ণ দরবার গৃহতুল্য কক্ষসমূহ নিম্নভূমিতে এবং পাহাড় 
পথে টানিয়া লইয় চলিতেছে । সেখানে মাটি এবং জল হইতে এখন 

কোটি কোটি মানুষের আহার, বস্ত্র ও বিলামিতার উপকরণ আ'হরিত 

হইতেছে, অথচ সেই একই স্থানে পূর্বে অল্পসংখ্যক আরণ্যক মানুষ শিকার 
করিয়া! বা মাছ ধরিয়া কোনোরকমে বিপজ্জনক জীবন কাটাইত। যে 

মান্ুষ প্রাকৃতিক প্রাচূর্ষের সদ্বাবহার জানে, প্রাচুর্য তাহার ভোগে আসে । 

যাহার! তাহ। জানে না, তাহাদের উচিত সেইসব মানুষকেই স্থান ছাড়িয়া 

দেওয়া, যাহারা তাহ জানে। আযামেরিকায় এবং অস্ট্রেলিয়ায় তাহাই 
হইয়াছে বর্মীতেও তাহাই হইবে, এবং পৃথিবীর অন্য সব স্থানেও তাহাই 
হইবে। 



আমার ইউরোপ ভ্রমণ র ২৬ 

আবহাওয়া শাস্ত ছিল, তথাপি পশ্চিম দিক্ হইতে বড় বড় ঢেউ 

আসিয়া জাহাজের পাশে আঘাত করিতে লাগিল, আর তাহার ফলে 

জাহাজটি বেজীয় রকম ছুলিতে লাগিল। প্রত্যেকটি দোলাতে জাহাজের 

একটা ধার কাত হইয়া পড়িতেছিল এবং ডেক ঘিরিয়! যে উচ্চ বেষ্টনী 
থাকে জল প্রায় তাহ! স্পর্শ করিতেছিল। তখন ডেকে হাটিয়! বেড়ান 

অসম্ভব, বদিয়াও ম্বস্তি ছিল না, কারণ জাহাজ যখন তাহার একটি পাশের 
উপর ভর করিয়! কাত হইতেছিল, তখন আমাদের সমুদ্রে পড়িয়।৷ যাইবার 
ভয় ছিল। বিছানায় শুইলে সেখান হইতে গড়াইয়। যাইবার ভয়। 

টেবিলে প্লেট, ডিশ প্রভৃতি কাঠের একজাতীয় ফ্রেমে আটকান ছিল, 

অন্যথা সেগুলি নিচে পড়িয়া চূর্ণ হইত। এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করিঙ্গেন 
শীস্ত আবহাওয়াতেই এই, ঝড় উঠিলে জাহাজের কি অবস্থা হয়? আর 

একজন উত্তরে বলিলেন, তেমন অবস্থায় জাহাজ তাহার অক্ষের চতুর্দিকে 

ঘুরতে থাকে । উপকূলের কাছে এমন অবস্থা হইলেও আ্যাটল্যান্টিক 
মহাসাগরের এই অংশে জাহাজ চলাচল, বিশেষ করিয়া ইউরোপ ও 

আমেরিকার মধ্যবর্তী পথে সব সময়েই সহজ এবং নিরাপদ থাকিয়াছে। 
স্থলভাগ হইতে কিছু দূরে ট্রেড উইগ্ড বা অয়ন বায়ু সমভাবে বহিয়! থাকে । 
গ্রীষ্ম অঞ্চলের সমুদ্রে যেমন সাধারণত ঝড়ের আবহাওয়ার দেখা মেলে 
এখানে সেরকম নহে। পূর্ব দিনের পাল তোল! জাহাজে ভ্রমণের তুলনা 
কর! হইত ধীরস্রোতা নদীপথে চলার সঙ্গে । স্পেনবাসীরা খুব উচ্চকণেই 
এই সমুদ্রের সদয় ব্যবহারের গুণগান করে, কারণ এই সমুদ্রই তাহাদের 
হঠাৎ একদিন বিজয়লক্ষ্মীর ক্রোড়ে তুলিয়া দিয়াছিল, ইহারই জন্য তাহাদের 

শক্তি সম্পদ্ এবং খ্যাতিলাভ হইয়াছে। তাহারা ইহার নাম দিয়াছে 
“লেডীজ সী”-_মহিলাদের সমুদ্র, কারণ এখানকার মন্দ বায়ু ইহার বুকে 
যে মনোহর চপল রঙ্গ জাগায় তাহাতে সমুদ্রপারের এল ভোরাডোতে, 

অর্থাৎ স্পেনের আযামেরিক1 বিজয়ীদের কাল্পনিক ব্বর্ণভূমিতে, যাইবার জন্য 
অবলাদেরও মনে যথেষ্ট সাহস জাগে । হায়! 90109 06185 081099 ! 

হায় মহিলাদের সমুদ্র! এককালে স্পেনবাসীদের মনে কি মাদকতাই না 
জাগাইয়াছিল। আর আজ কি অঞধ্চপতন! ভয়ের সমুদ্র বে অভ 
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বিস্কেতে যখন প্রবেশ করিলাম তখন সমুদ্র শান্ত ছিল। এই উপসাগরটি 
যে কিরকম অস্থির এবং উদ্দাম সে বিষয়ে অনেক বৃত্তান্ত শুনিলাম। কিন্তু 

আমরা বেশ আরামেই এটি পার হইয়৷ গেলাম। বে অভ বিস্কেতে 

আমরা একটি তিমি দেখিলাম, মে তাহার নাক দিয়া ফোয়ারা 

উড়াইতেছিল। ইহ! ভিন্ন কয়েকটি হাঙরও আমাদের জাহাজের সঙ্গে 

সঙ্গে অনেক দূর আসিয়াছিল। €ই এপ্রিল ভোরবেলা আমরা এডিস্টোন 
আলোকস্তস্ত ছাড়াইয়! গেলাম। এটি সমুদ্রের মাঝখানে নিমিত। 
ইহার পরেই আমর! প্লিমাথ বন্দরে গিয়া পৌছিলাম। এটি ইংল্যাণ্ডের 

দক্ষিণে অবস্থিত। এইখানে আমাদের জাহাজ কয়েক ঘণ্টা কাটাইয়। 

মলট। ও জিত্রলটার হইতে প্রেরিত ডাক খালাস করিল। অনেক যাত্রী 

রেলপথে লগ্ন যাইবার জন্য এইখানে নামিয়া গেল। আমর! জাহাজেই 

রহিলাম। জাহাজে প্লিমাথ হইতে লগ্ন চবিবশ ঘণ্টার পথ। ইংল্যাণ্ডের 

দক্ষিণ উপকূল বরাবর আমর! চলিতে লাগিলাম। ভারত সমুদ্রে অথবা 
লোহিতলাগরে আমরা অন্ত জাহাজ কমই দেখিয়াছি। ভূমধ্যসাগরে এবং 
আযটল্যান্টিকে জাহাজের সংখ্যা অনেক বাড়িল, কিন্তু ইংলিশ চ্যানেলে 
দেখিলাম অসংখ্য জাহাজ চারিদিকে যাতায়াত করিতেছে, আমরা এখানে 

বাণিজ্যের বড় সড়কে উপস্থিত। ৬ই এপ্রিল সকালবেল! আমর! টেম্স 
নদীর মুখে আসিয়া পড়িলাম। গ্রেভ্স এণ্ড টিলবেরি ছাড়াইয়া গেলাম 
এবং দ্বিপ্রহরে লগ্ডনের নিকটস্থ আলবার্ট ডকে আসিয়। পৌছিলাম। 



অপরাহ একটার সময় ইংল্যাণ্ডের মাটিতে পদার্পণ করিলাম । সেই 

সময়ে বছরকম ভাবাবেগে আমার হৃৎপিগ্ড ভীষণভাবে স্পন্দিত হইতে 

লাগিল। যে ইংল্যাণ্ডের কথা শিশুকাল হইতে পুস্তকে পড়িয়া! আসিতেছি, 

এবং সেই ইংরেজজাতি যাহার সঙ্গে বিধাতার অভিপ্রায়ে আমরা মিলিত 

হইয়াছি, আমি এখন দেই ইংল্যাণ্ড এবং সেই ইংরেজদের মধ্যে আসিয়া 

পড়িয়াছি। আমি যে ইংরেজদের ন্বপরিবেশে আসিয়া দেখিতে পাইব, 

এবং ষে সব গুণের জন্য বর্তমানে তাহার! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে গণ্য 

হইয়াছে, তাহা তাহাদের নিকটে আসিয়া বুঝিবার স্ুষোগ পাইলাম, এজন্য 

আমি কৃতঙ্ঞ। পক্ষান্তরে ইহাও ভাবিতেছি যে, এইক্ষণে সম্ভবতঃ আমি 

আগার স্বদেশে জাতিচ্যুত হইয়াছি। যে পুরান পল্ভীগ্রামে [২৪ পরগণার 

শ্যামনগরের নিকট রাহুতা গ্রামে ] আমাদের বংশ চারিশত বৎসর ধরিয়া 

বাস করিয়া আসিভেছে, সেখানে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি (১২৫৪ সালে, 

ইং ১৮৪৭), যেখানে আমার শৈশব কাটিয়াছে, সে স্থানকে আমি আর 

আমার বলিয়া মনে করিতে পারিব না। সেই আমার জানালার দিকে 

চাওয়া বেঁটেখাটে। পুরাতন আম গাছটি, যাহার দিকে তাকাইলেই যেন 

আমাকে বলিত, “আমি তোমার পিতাকে এখানে জন্মিতে ও মরিতে 

দেখিয়াছি, আমি তোমার পিতামহকে দেখিয়াছি । আমি এখানে তোমার 

সাতপুরুষের জন্মমৃত্যু দেখিয়াছি”-_সেই গাছ তাহার ছায়ায় আমাকে আর 
দেখিতে ন! পাইয়া সম্ভবতঃ ছুঃখবোধ করিবে । পরিবারের জ্যেষ্ঠগণ, 
ধাহাদের কোলেপিঠে মানুষ হইলাম, তাহারা এক্ষণে আমাকে অপবিত্র 

বলিয়। দূরে পরিহার করিবেন। কিন্তু আমার নিজের জন্য আমি হঃখিত 

নাহ, যাহাদের সঙ্গে আমার ভাগ্য একত্রে জড়িত, তাহাদের জন্যও আমার 

হঃখ নাই। আমি আমার দেশবাসীর অযৌক্তিক সংস্কারের জন্য হঃখিত। 

যে বিশ্বাস আন্তরিক, তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধ! থাকিলেও আমি নৈতিক 

ভীরুতা এবং অসৎ বিরোধিতাকে দ্বণা না করিয়া পারি না; ধাহারা 

হিন্দুর বিলাত যাওয়ার বিরোধী, প্রকৃতপক্ষে তাহারা শিক্ষিত ব্যক্তি, নতুন 
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শিক্ষাপ্রাপ্ত সমাজে ভাহারা খুব উচ্চস্থানীয়। এবং তাহারা স্বদেশে 

রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের সকল বিধিবিধান পদদলিত করিয়া থাকেন, 

অপেক্ষাকৃত অল্প অগ্রসর প্রদেশে-_বন্থাইতে, পঞ্জাবে, রাজপুতানায় এবং 

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে এই ক্ষতিকর কুসংস্কার ইতিমধ্যেই দূর 

হইয়াছে । বিলাত হইতে ঘুরিয়া আসিলে যুবকদের জাতিচ্যুত করার 

অনিষ্টকর প্রথা একমাত্র অধিক অনুগ্রহপ্রাপ্ত বঙ্গদেশেই আছে। আমর! 

এক শতাব্দী কাল ইংরেজের শিক্ষ। লাভ করিতেছি, ইহাতেও যদি আমাদের 

মত ক্ষয়প্রাপ্ত জাতীয় জীবনের পুনরুজ্জীবনের জন্য বিদেশ ভ্রমণ যে কত 

বেশি দরকার এই প্রাথমিক সত্যটি আমরা ন। শিখিয়। থাকি তাহা হইলে 

এই চরম অনুকূল অবস্থাতেও আমাদের প্রগতিপথের এই মস্থর গতির 

জন্য দেশের ইংরেজ শাসকেরা হঃখ বোধ না করিয়া পারেন না। আমি 

বৈষয়িক কোনও স্থবিধালাভের জন্য এখানে আমি নাই। কুসংস্কারের 

বিপরীত যে স্রোত এখন বহিতে আর্ত কারয়াছে, সেই শোতে আমি 

এক বিন্দু জল যুক্ত করিব ইহাই আমার অভিপ্রায়। প্রকৃতির অমোঘ 

বিধান এই স্রোতের অনুকূলে । প্রতিদিন ইহার শক্তি বাড়িতেছে। এবং 

সে সময় অতি দ্রুত অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, যখন বর্তমানের ধাহার! 

স্রোতের মুখ ঘুরাইয়া দিতে চাহিতেছেন তাহাদের অবস্থা, অসহায় 

বিধবাদের ধাহারা স্বামীর চিতায় পুড়াইয়া মারিতেন তাহারা এখন 

হিন্দ্রদমাজের চোখে যেমন, তেমনি ঘৃণ্য হইবে । 

আমর! জাহাজ হইতে নাবিবামাত্র আমাদিগকে তত্বাবধানের জন্য যে 

সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার হেপাজতে চলিয়া গেলাম । 

তিনি খুবই চতুর এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি। অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের 

মালপত্র শুন্ধ অফিস পার হইয়া আসিল, এবং আমর! রেলগ।ড়িতে লগ্ন 

অভিমুখে রওনা হইলাম । লিভারপুল স্ত্রী স্টেশনে আসিতে আমাদের 

আধঘন্টা লাগিল । এখানে বুমসবেরিতে অবস্থিত “মিউজীয়াম হোটেল” 

অভিমুখে যাইবার জন্য ঘোড়াটান। ক্যাব লইলাম। লগুন পার হইবার 

সময় সবদিকের পরিচ্ছন্নত। দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। প্রত্যেকটি জিনিস 

ঝকঝকে তকতকে-_-পথ বাড়ি দোকান_সব। পথে কোথাও হূর্গন্ধ নাই, 
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কোথাও জঞ্জাল জমে নাই। দোকানের কাচের জানালীগুলি যতদুর 
সম্ভব পরিষ্কার স্বচ্ছ। কাঠ বা পিতল এবং লোহা দোকান বা বাড়ি 

তৈরিতে যাহা কিছু লাগিয়াছে, সবই ঘষামাজার গুণে আয়নার মত উজ্জল 
দেখাইতেছে। দরজার সি'ড়িগুলি পর্যস্ত নিয়মিত সাবান জলে ধোয়ার 
ফলে চকচক করিতেছে । দোকানের ভিতরের জিনিসগ্লি সুরুচিসঙ্গত- 

ভাবে বিন্যস্ত, এবং প্রত্যেকটি নিজ নিজ স্থানে রক্ষিত। লগুন কি রকম, 

তাহ কলিকাতার এসপ্লানেড অঞ্চল দেখিলে আংশিক অন্ুমান করা 

যাইবে। সভ্য দেশের নগর কিরূপ হওয়া উচিত এসপ্লানেড দেখিলে 
তাহারও কিছু পরিচয় মিলিবে। সাধারণ পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে ইউরোপীয়- 

দিগের নিকট হইতে আমাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে। আমাদের 

ধর্মের বিধানসমূহে অনেক দিক হইতেই হিন্দ্র্দিগকে পৃথিবীর পরিচ্ছন্নতম 
জাতিদের অন্যতম রূপে গড়িয়। তুলিয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু তবু 

আমরা এ বিষয়ে বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারি নাই। আধুনিক 
বিজ্ঞানসম্মতও সে সব বিধি সব সময়ে নহে । সে সব বিধিবিধানের উপর 

ধর্মের আবরণ পড়াতে তাহার বাস্তব রূপটি আমরা দেখি না, তাহা 

দেখিতে পাইলে আমর। সে সব নিয়মকে বেশি শ্রদ্ধা করিতে পারিতাম। 

খুব অল্পদিন হইল আমর! জানিতে পারিয়াছি যে, ধুলা, নোংরা জিনিস বা 
অন্বাস্থ্যকর জল হইতে বিপজ্জনক সব ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে । এই 

জান! বুদ্ধির দিক হইতে জানা । হাতেকলমে প্রমাণ করা যাইতে পারে 

যে, পবিত্রতম শাস্ত্র অনুযায়ী যে জল আত্মার পক্ষে পরম কঙ্যাণকর, 

সেই জল দেহের পক্ষে অতি মারাআক। ব্যানিটারি বা স্বাস্থ্যের জন্য যে 
পরিচ্ছন্নতা আবশ্যক, সে বিষয়ের নির্দেশগুলি ব্যাপকভাবে পালন করিলে 

বিরাট পরিমাণ ছুঃখছূর্শশার হাত হইতে আমরা বাচিতে পারি । বিজ্ঞান 
যদি সত্য হয় তাহা হইলে, তাহাকে অবহেল। করাতে যে পরিমাণ নিষ্ঠুর 
হত্যালীলা আমাদের মধ্যে সংঘটিত হইতেছে কে তাহার পরিমাপ করিবে? 

ব্যাপকভাবে প্রতিনিয়তই যে ভ্রাতা-ভগিনী-পুত্র-কন্তা-বন্ধু ও প্রতিবেশীদের 
হত্যা কর! হইতেছে ! যাহাদের মৃত্যু আমাদের বেদনার কারণ তাহাদিগের 

অনেককে কি আমরা রক্ষা করিতে পারিতাম না? ইহার উত্তরে হাহা 
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বলা হইবে তাহ! যেন আমরা বিশ্বাস করিতে পারি। তাহ হইলে 

আমরা আমাদের ওপ্াসীন্য ঝাড়িয়। ফেলিয় ব্যাধির বিলম্বিত নিরাময়ের 

চেষ্টা না করিয়া ব্যাধির প্রতিষেধ ব্যবস্থা করিতে পারিতাম। যাহাতে 

ব্যাধি না হয় তাহ! করিতে পারিতাম। আকবর কিংবা পিটার দি 

গ্রেটের মত জবরদস্ত শাসক থাকিলে আমাদের যা জানা উচিত, তা 

জানিতে ও শিখিতে বাধ্য করিতে পারিতাম। 

আমর। হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানেও সেই একই 

পরিচ্ছন্নতা । বনিবার ঘরের দেওয়াল গুলি ছবির দ্বারা! সাজান, ম্যাণ্টলগীস 

সুদৃশ্য চিনা-মাটির পাত্র ও গেলাসে সাজান, আগুনের পাশে আমেরিকা 
ও আফ্িকা হইতে ক্রীত ঘাসফুলের শীষের সাজ, মেঝেতে মোটা কার্পেট 
কারুকার্ধ খচিত সোফা ও চেয়ার সমস্ত ঘরে অনেক রহিয়াছে, এবং প্রকাণ্ড 

ভারী টেবিল ঘরের মাঝখানে রক্ষিত, তাহার উপরে ছবির আযালবাম ও 

লিখিবার সরঞ্জাম সমূহ রহিয়াছে । শুইবার ঘরে, কফিঘরে, ভাইনিং 
ঘরে একই জাতীয় রুচির প্রকাশ। মনে রাখা প্রয়োজন যে এটি খুব 
উচ্চশ্রেনীর হোটেল নহে। যে সব বণিক বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পল্লীবাসী 
শহরে অল্প দিন বাস করিতে আসে শুধু তাহারাই এখানে থাকে। 

ল্যাগুলেডি ও তাহার পরিচারিকাগণ আমরা উপস্থিত হইবামাত্র আমাদের 

তত্বাবধানে লাগিয়া গেল, হোটেলে যাহার ছিল তাহাদের প্রতি মনোযোগ 

দিতেছি দেখিয়া তাহারাও গব অনুভব করিতে লাগিল, এবং প্রত্যেকেই 

আমাদের সম্মুখে তাহাদের গুণপণ! প্রকাশ করিতে লাগিল, যাহার যাহা 

কিছু গুণ আছে সে সবের সঙ্গে আমর। পরিচিত হইলাম। ইহাদের মধ্যকার 

একজন নাম স্বাক্ষর দেখিয়া কোনে ব্যক্তির চরিত্র বলিয়া দিতে পারে। 

সে তাহার বিদ্ধ দেখাইবার জন্ত আমাদের নাম সই করিবার উদ্দেশ্যে 

একখণ্ড কাগজ আমাদের সম্মুখে রাখিল। জাহাজে থাকিবার কালে 

শুভাধ্যায়ী অনেক ইংরেজ বন্ধু আমাদের লগুনের প্রতারকদের সম্পর্কে 
সতর্ক থাকিতে বলিয়াছিলেন। অতএব যখন আমাদের স্বাক্ষর চাওয়! 

হইল তখন বেশ কিছু ভয় পাইলাম । ভাবিলাম ইহার পিছনে জালিয়াতির 
উদ্দেশ্ট থাকা সম্ভব। আমার বস্বাইয়ের বন্ধু মিস্টার গুগ্তকে বলিলাম 
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আপনি আগে সই করুন। মিস্টার গুপ্তে মিস্টার ইউ নি মুখারঞ্জিকে 

কমুয়ের ঠেল। মারিলেন, মুখাঞ্জি আমাকে ঠেল। মারিলেন। আমাদের 

ইতস্ততঃ ভাব দেখিয়! অটোগ্রাফ-প্রার্থী একখানি পকেট বুক বাহির করিয়া 

দেখাইলেন তাহাতে শত শত ব্যক্তির স্বাক্ষর রহিয়াছে । কিন্তু ইহাতে 

আমাদের সন্দেহ আরও বাড়িয়াই গেল। সি'দেল চোরও সততা প্রমাণের 

জন্য তাহার সিদকাঠি দেখাইতে পারে । যাহাই হউক শেষ পর্যস্ত মরীয়া 
হইয়া আমাদের নাম স্বাক্ষর করিলাম । সুখের বিষয় অগ্ঠাবধি আমাদের 
কোনে। অনিষ্ট হয় নাই। পরে অভিজ্ঞতা যাহ! হইয়াছে তাহা হইতে 

এইখানে বলা উচিত মনে করি যে, আমি আমাদের সন্দেহের কথা কিছু 

বাড়াইয় বলিয়াছি 

পরদিন আমর! প্রদর্শনীতে গেলাম । ডক্টর ওয়াট আমাদের পূর্বেই 
ভারত হইতে এখানে আসিয়া পৌীছিয়াছেন, তিনি অনুগ্রহ করিয়া 
আমাদের তত্বাবধানের ভার নিলেন । তিনি সন্ধ্যাবেল৷ আমাদের তাহার 

বাড়িতে লইয়া গেলেন এবং অক্সফোর্ড স্্বীটের থেকে দূরে অবস্থিত 
ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ ও হোয়াইট হল প্যালেস দেখাইলেন। পথটি দৈর্থ্যে 
কুড়ি মাইল, পথের এক অংশের নাম অক্সফোর্ড স্তীট, লগ্ডনের এক প্রান্ত 
হইতে আর এক প্রান্ত অবধি পথটি অনেকগুলি নাঁমে বিভক্ত । জীবনে 

যতগুলি সেতু দেখিয়াছি তাহার মধ্যে ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজটি আমার কাছে 
সর্বাপেক্ষা সুন্দব বলিয়া বোধ হইয়াছে । আমরা ৭ই এপ্রিল (১৮৮৬) 

তারিখের হিমেল সন্ধ্যায় মেই অপরূপ সুন্দর সেতুটির উপর দাড়াইয় 
যখন নিয়ে প্রবাহিত টেমস নদীর রূপালী জল দেখিতেছিলাম, তখন সেই 

দৃশ্যের মধ্যে আমাদের ব্যক্তিসত্বা যেন লুপ্ত হইয়! গিয়াছিল। সেতুটি 
দৈথ্যে ১১৬০ ফুট প্রস্থে ৮৫ ফুট, এবং ছুইধারে পায়ে চলার পথ ১৫ ফুট 

করিয়। প্রশস্ত । লগ্নে বাস কালে খবরের কাগজে মাঝে মাঝে এই সেতু 

হইতে লাফাইয়া পড়িয়া কেহ কেহ আত্মহত্যা করিয়াছে এমন খবর 

পড়িয়াছি। আমরা হোয়াইট হল প্রাসাদের দৃশ্য ক্ষণকালের জন্য মাত্র 

দেখিয়াছি, এবং প্রথম চার্লসএর ষে স্থানে শিরশ্ছেদন করা হইয়াছিল 

তাহার নিকটস্থ জানালাট৷ও দেখিয়াছি । 
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আমর! প্রতিদিনই প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইতে লাগিলাম। সন্ধ্যাবেলা 

আমর! লগ্ন শহর দেখিতে বাহির হইতাম । একদিন প্রিন্স অভ ওয়েলস 
আসিলেন প্রদর্শনী দেখিতে । সার ফিলিপ কানলিফ ওয়েন আমাকে 

তাহার সহিত পরিচয় করাইয়া দ্িলেন। প্রিন্পকে বেশ সদাশয় মনে 

হইল, তিনি আমাদের সম্পর্কে অনেক প্রশ্ব জিচ্কাসা করিলেন । 

আমরা সার জর্জ বার্ডউডের সঙ্গেও পরিচিত হইলাম। তিনি 

একজন শ্রেষ্ঠ ভারতবন্ধু। আমাদের সাহিত্য আমাদের ধর্ম এবং আমাদের 
প্রাচীন দার্শনিক চিন্তাধারার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত । মনে হয় আমাদের 

দেশের কারুশিল্পের সঙ্গে তিনিই বিদেশীদের মধ্যে সবাধিক তথ্যজ্ঞানসম্পন্ন। 

তাহার রচিত গ্রন্থ দি ইনডান্তিয়াল আর্টস অভ ইগ্ডিয়ার প্রত্যেকটি পুষ্ঠ। 
ভারতীয়দের প্রতি এবং তাহাদের কর্মনৈপুণোর প্রতি গভীর সহান্ুভৃতিতে 
ভর।। ইউরোপের লোকদের নিকট ভারতীয় শ্রমশিল্পজাত দ্রব্যাদি 

জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে এই বই বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছে। 

আমরা ইংলাযাণ্ডে সার জর্জ বার্ডউডের তত্বাবধানে ছিলাম, এবং তিনি 

সর্দ! আমদের প্রতি যে সদয় ব্যবহার করিয়াছেন, সেজন্য আমরা তাহার 

প্রতি গভীর কৃতজ্ঞত। প্রকাশ করিতেছি । ইংরেজদের সমাজের শ্রেষ্ঠ 
দিকটি তিনিই আমাদিগকে দেখিবার সুযোগ করিয়৷ দিয়াছিলেন। যতদূর 
মনে হয় তিনি বর্তমানে ভারতীয় শিল্প বিষয়ে বিস্তৃত তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনায় 
নিযুক্ত আছেন। প্রীচীন ভারতের বাণিজ্য ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিষয়ে 

তাহার গ্রন্থে অনেক তথ্য জানা যাইবে বলিয়। মনে করি। 

ভূগর্ভস্থ রেলপথেই আমরা! এ সময়ে অধিকাংশ সময়ে যাতায়াত 
করিতেছিলাম। লগ্ডানের এটি একটি বিস্ময় । মেট্রোপলিটন রেলওয়ে ও 
ডিস্রিক্ট রেলওযে-_-এই ছুটি প্রতিষ্ঠান ইহার মালিক। এই বেলওয়ে 
ইনার সার্কল ও আউটার সার্কল-এ বিভক্ত। প্রথমোক্তটি ঘনবসতিপূর্ণ 
মধ্য লগুনে অবস্থিত__খিলন কর! তৃগর্ভস্থ সরঙ্গের ভিতর দিয়! লাইন 
স্থাপিত | স্টেশনগুলি বাহিরে নিমিত, যদিও উপরের জমি হইতে নিচের 

স্তরে, চওড়। সি'ড়ির সঙ্গে উপর নিচে যুক্ত | ছৃটি সার্কল-এ ৪৮টি স্টেশন 

আছে। সকাল সাড়ে সাতটা! হইতে বেল! সাড়ে বারো অথবা একটা 
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পর্যস্ত প্রতি তিন মিনিট অস্তর ট্রেন। প্রত্যেকটি যাত্রী বোঝাই। 

কয়েকটি স্টেশন বেশ বড়, এই সব স্টেশনে তিন অথব! চারটি প্ল্যাটফর্ম 

আছে, এখান হইতে ট্রেনগুলি বিভিন্ন দিকে যায়। কোনও স্টেশনে 

বিভিন্ন দিক হইতে আসা ছুই-তিনটি পর্যস্ত ট্রেন এক সঙ্গে দেখা যায়। 

এপ্জিনের শব্দে যাত্রীদের চলাফেরার তৎপরতা ইত্যাদি মিলিয় খুবই একটা! 

কর্মব্যস্ততার মাহাত্ম্য ফুটিয়া উঠে। তাহা ন! দেখিলে সম্পূর্ণ হৃদয়জগম করা 
অসম্ভব। ভারতবর্ষের মত এখানে ধাত্রীর চিৎকার করে না। রেল 

স্টেশনে অথবা সাধারণের মিলন স্থানে, এমন কি বাড়িতেও সবাই চাপা 

স্বরে কথা বলে । আমাদের উচ্চ স্বরে কথ! বল অভ্যাস, তাহাতে এখানে 

প্রতিবেশীদের দৃষ্টি আমাদের দিকে ফিরিয়াছিল, যদিও মুখে কিছু বলে 
নাই। বুঝিতে পারিলাম উহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করাই ভাল। বোর্ডে 
লেখা “এইখানে প্রথম শ্রেণীর জন্য অপেক্ষা করুন”, “এইখানে ছিতীয় 

শ্রেণীর জন্য অপেক্ষা করুন” “এইখানে তৃতীয় শ্রেণীর জন্য অপেক্ষা করুন” । 

এই সমস্ত নির্দেশ প্ল্যাটফর্মের এক এক অংশে ঝোলান আছে। যাত্রীরা 

প্রয়োজন মত সেই সেই বিভাগে অপেক্ষা করে, এবং ট্রেন আসিলে 

সম্মুখেই তাহাদের নিপিষ্ট শ্রেণীর গাড়ি দেখিতে পায়। 

স্টেশনগুলি বিজ্ঞাপনে ভরা । এত, যে, ছুটি. বিজ্ঞাপনের মাঝখাঁনে 
এক ইঞ্চি স্থানও ফাঁকা আছে কি না সন্দেচ। এই বিজ্ঞাপনে প্রথমে 

বিভ্রান্ত হইয়াছিলাম। একটি স্টেশনের নাম মনে হয় *“পিয়ার্স সোপ” 

অথবা “কলম্যানন মাস্টার্ড”। গাড়িগুলির ভিতরেও বিজ্ঞাপনে ভরা । 

মানুষ জীবনে যাহা কিছু প্রয়োজনীয় বোধ করে সেসমূহের মধ্যে যেগুলি 

শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা শস্তা সেই সব জিনিসের বিজ্ঞাপন এগুলি । এবং 
অদ্ভুত সব ছবি আকিয়। গুণাবলী প্রকাশ করা হইয়াছে। যে অম্বত পানীয় 
দ্বারা হতভাগ্য মানবজাতি তাহাদের পাখিব ছুঃখ ভুলিয়া থাকিতে পারে, 

তাহা অবশেষে চেরি ত্র্যাণ্ডির ভিতর পাওয়া গিয়াছে । এই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে 

যে অপূর্ব ছবি আছে তাহাতে দেখা যায় এক হটেনটট (দক্ষিণ আফ্রিকার 
এক জাতীয় আদিবাসী ) দম্পতি এ অমৃত পান করিয়া আনন্বে উৎফুল্ল 

হইয়া উঠিয্াছে। মুখেচোখে একেবারে স্বর্গীয় দীন্তি। শাদায় কালোয় 
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যে জাতিভেদ এ বিষয়ে কত না অভিযোগ শোনা যায়। কৃষ্খকায়দের 

আর ভয় নাই, শ্বেতকায়রা তাহাদের আর বর্ণ বৈষম্যের জনতা খাইয়া ফেলিবে 

না, কারণ একবার মাত্র পিয়ার্স সোপ মাখামাত্র কৃষ্ণতম ব্যক্তির ও 

মুখ শ্বেতকায়দের মত হইবে । বিজ্ঞাপন শিল্পে মিস্টার পিয়ার্স ওস্তাদ 

ব্যক্তি । পেন্টেন্ট ওষধ প্রস্তকারকগণ ইহার নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ 

করিতে পারেন। যেখানেই যাই পিয়ার্স সৌপের বিজ্ঞাপন হইতে মুক্তি 
নাই। এমন কি পপেনি' মুদ্রাগুলিতেও পিয়ার্স সোপ নামক যাছ্-মন্ত্রটির 

ছাপ দেখ। যাইবে । ক্রমাগত 'পিয়ার্স সোপ'-এর বিজ্ঞাপন দেখিতে 

দেখিতে কত লোক পাগল হইয়! গিয়াছে, কে জানে? মিটার পিয়ার্সের 

সাবান ব্যাপক বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যাপকভাবে বিক্রি হওয়া উচিত। 

রেল স্টেশনে, রেলগাড়িতে, এবং যে সব প্রাচীরে বিচ্ছাপন দেওয়। চলে 

সেখানে পিয়ার্স সোপ, পথে বড় বড় বোর্ডে পিয়ার্স সোপ, স্তাগুইচ 

বালকের! (পিঠের ছুই ধারে বিজ্ঞাপন বহনকারী ) পথে পথে ঘুরিতেছে 
পিয়ার্স সোপের বিজ্ঞাপন লইয়া, ওম্নিবাঁসে পিয়ার্স সোপ, গ্ীমারে পিয়ার্স 
সোপ, সব স্থানে পিয়ার্স সোপ! বিজ্ঞাপনদাতাদের মতে এই বিজ্ঞপনের 

খরচ বনু কোটি ক্রেতার মধ্যে ভাগ হইয। যায় বলিয়! প্রতি ক্রেতার ভাগে 

সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র পড়ে। কিন্তু সেই ভগ্নাংশ যে কত, তা আমাদের 

জানিবার উপায় নাই। বহু লোক এই বিজ্ঞাপনের কাজে নিযুক্ত আছে। 

ছাপাখানার লোক, এনগ্রেভার, স্তাওুইচ বালকেরা এবং অন্যান্ত ছাড়াও 
যে সব এজেন্ট এই কাজের ভার নেয়, তারাও এতে যথেষ্ট উপার্জন 

করে। ইহারই জন্য নূতন নৃতন পেন্টের উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে, নূতন 
টাইপ, নৃতন বোর্ড এবং নৃতন যন্ত্াদি প্রস্বত করিতে হইয়াছে । 

রেল স্টেশনের কি নাম তাহা জানিতে হইলে আলোর দিকে 
তাকাইতে হইবে, সেখানে কাচের উপর তাহ। লেখা রহিয়াছে । এই পথে 

এতগুলি ট্রেন যাতায়াত করা সত্বেও সমস্ত ব্যবস্থা, সম্পাদনা এমন 

মনোযোগের সহিত করা হয় যে তুর্থটন1 কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে । আমরা 
এধানে উপস্থিত থাকাকালে তূর্ভস্থ রেলপথে এক জার্মান ভদ্রলোকের 
মারাত্মক হুর্টন। ঘটিয়া গিয়াছে। ট্রেন চলিবার সময় তাহার মাথা 
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জানাঁগ। দিয়া বাহির করিয়া অন্য কামরার যাত্রীদের দেখার বদ্ অভ্যাস 
ছিল। একবার কিসে মাথায় ধাক! লাগিয়া কিছু আহত হইয়াছিলেন, 
কিন্তু তথাপি সতর্ক হন নাই। শেষবার যখন তিনি জানালার বাহিরে 
মাথা গলাইয়াছেন সে সময়ে খিলানের একটি প্রলম্িত পাথরে গত! 

লাগিয়া মাথাটি প্রায় চূর্ণ হইয়া গেল। এই ছুর্ঘটনার তিন দিন পরে 
তাহার মৃত্যু হয়। সুরঙ্গ পথের রেলওয়ে ছাড়াও বনু সাবার্বান ও 

প্রাদেশিক রেলওয়ে লগ্ুনের চারিদিকেই বর্তমান রহিয়াছে । লিভারপুল 
স্রীট স্টেশন হইতে গ্রেট ঈস্টার্ণ রেলওয়ে ক্যামত্রিজ ও অন্যান্য স্থানে 
গিয়াছে কিংস ভ্রম হইতে স্বটল্যাণ্ডের দিকে গিয়াছে গ্রেট নর্দান 

রেলওয়ে। প্যাডিংটন হইতে পশ্চিম দিকে গিয়াছে গ্রেট ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে । 

ইটস্টন রোড হইতে ম্যানচেস্টার-লিভারপুল-স্কটল্যাণ্ডে গিয়াছে লগ্ুন 
আাণ্ড নর্দার্ন রেলওয়ে । ইউস্টন রোড হইতে স্কটল্যাপ্ডের দিকে গিয়াছে 

মিডল্যাণ্ড রেলওয়ে । লগ্ন চ্যাটহ্যাম আযাণ্ড ডোভার রেল ওয়ে ইংল্যাণ্ডের 
সহিত অস্টেগ্ড ও ক্যালের পথে বেলজিয়াম ও ফ্রান্সকে যুক্ত করিয়াছে। 

লগ্ডন ব্রাইটন আযাগ্ড সাউথ কোস্ট রেলওয়ে পোর্টসমাথ-এর দিকে গিয়। 

নরম্যাপ্তির পথে লগ্ডনের সঙ্গে প্যারিসকে যুক্ত করিয়াছে । সাউথ ঈস্টার্ন 

রেলওয়ে ফোকস্টোন ও ডোভার গিয়াছে, সেখান হইতে বুলয়েন, 
ক্যালে ও অস্টেগ্ড প্রভৃতি স্থানগামী ডাকবাহী স্টীমারের সঙ্গে যোগ 

রাখিয়াছে। 

শহরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি বহু ওমনিবাস্ চলাচল 
করে। ওমনিবাসগুলি আকারে বড়, ভিতরের আসনগুলি গদি আটা, 

উপরতলায় বেঞ্চ। ট্রামগাঁড়ির মত ইহারা নিয়মিত সময় ধরিয়া পর পর 

যাতায়াত করে, এবং ঘোড়ায় টানে । এই বাস রেলের উপর চলে না। ছুটি 

সুরঙ্গ পথের রেলওয়ে কম্পানি বৎসরে ১৩ কোটি ৬* লক্ষ যাত্রী বহন করে। 
৭ কোটি ৮ লক্ষ যাত্রী । ইহ। ভিন্ন টেম্স নদীতে প্রতি পাচ মিনিট অন্তর 

লগুনের কর্মবাস্ত অংশের একধার হইতে অন্যধার পর্বস্ত স্টীমবোট ছাড়ে । 

চেলসী হইতে লগ্ন ব্রীজ এই অংশটিই সর্বাপেক্ষা কর্মচঞ্চল জনসমাগমে 

পূর্ণ। এই বোটগুলি মাঝখানে বিশেষভারে নিমিত কয়েকরী স্থানে থামে । 
১০. 
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এগুলি স্টেশনের কাজ করে। লগুনের পথের ক্যাবগুলি কি তাহ৷ 

বুধাইবার জন্য আমি যদি আমাদের দেশের ছ্যাকড়। গাড়ির সঙ্গে এগুলির 
তুলনা! করি তাহা হইলে ক্যাবের অপমান করা হইবে । এবং তাহাতে যে 
ধারণার স্থ্টি হইবে তাহাও একান্তই ভ্রমাত্বক। এক কথায়, ক্যাব খুব 
উচ্চশ্রেণীর চারচাকাঁর গাড়ি, শক্তিশালী ুপুষ্ট উজ্জল ঝকঝকে দেহধারী 
ঘোড়ায় এগুলিকে টানে । ইহার সঙ্গে কলিকাতার কঙ্কালসার ঘোড়ায় 
টান! জীর্ণ, নোংরা, দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ির তুলনা! করা চলে না। 

ভারতবর্ষে বলদ যে কাঞ্জ করে এখানে সেই কাজ দীর্ঘাঙ্গ দৃঢ় পেশীযুক্ত 
ঘোড়ায় করিতেছে দেখিলে ভারতীয়ের চোখ জুড়ায়। ইহার! ক্ষেত্রের 

যাবতীয় কৃষিকাজে লাগে, ট্রাক টানে (যাহা! আমাদের গোরুর গাড়ি 

করে) এবং খালে নৌকা টানে। রুটি অথবা মাংস যাহারা গাড়িতে 

করিয়া বিলি করে তাহাদের গাড়িটান। ঘোঁড়। খুব সুদর্শন না হইলে তাহা 
তাহাদের পক্ষে সম্মানজনক (বোধ হয় না। ছুচাকার গাড়িকে হ্যানসম 

বলে। লগুনে ১৩০০০ এর বেশি হ্যানসম আছে। ভিড়ের পথে একের 

পর এক এমন বিরামহীনভাবে চলিতে থাকে যে তখন রাস্ত। পার হওয়। 

বিপজ্জনক বোধ হয়। সেজন্য অনেক ক্রসিং-এর স্থানে খানিকটা স্থান 

পথের মাঝখানে রেলিং দিয়। ঘিরিয়া রাখ। হইয়াছে যাহাতে পথচারীরা 

অর্ধেক পথ পার হইয়া এইখানে কিছুক্ষণ দম লইতে পারে। এখান 

হইতে পরে সুবিধামত পথের অপরার্ধ পার হয়। এত রকমের এবং 

এত বেশী সংখাক ধানবাহন এবং তা লব সময়েই যাত্রীপুর্ণ, তাহাতে মনে 
হইতে পারে পথগুলি বোধ হয় পথচারীশূন্ত । আদৌ তাহা নহে। পথে 
এত লোক পায়ে হাটিয়া চলে যে, এবং তারা তাদের অভ্যস্ত রীতিতে 

ভারতীয়দের তুলনায় এমন দ্রুত চলে যে, ছজন লোকও প।শাপাশি এক 
সঙ্গে হাটিয়! যাইবার জায়গ। খুব বেশি পায় না, অথচ তাহারা পাশাপাশি 
চলে, একজন আর একজনের পিছনে সারিবদ্ধ অবস্থায় চলে না। পথ 
চলিতে পরস্পর গতোগুতি হয় না। অথব! আমরা ঘেমন করি, ছুজন 
বিপরীত দিক হইতে আসিয়া মুখোমুখি হইলে কে কোন দিক ছাড়িয়। দিব 
ভীহা ভাবিতে কিছু সময় নষ্ট হয়) এখানে তেমন ঘটিতে দেখ। যায় না । 
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তাহার কারণ এখানে পথচারীর! পথের ডান ধার দিয়! চলে এবং যানবাহন 

বায়ের ধার দিয়া চলে। পথের ছুই ধারেই পথচারীর! গাড়ির বিপরীত 

মুখে চলে, তাই তাহাদের কখনও পরস্পর বিপরীত দিক হইতে আগতকে 
পাশ কাটাইতে হয় ন1। 

কর্মে চঞ্চল ব্যস্তত্রস্ত বু মানুষের ভিড় যে কিবস্তু তাহ! দেখিতে 

হইলে লগ্ডন শহরে সকাল নয়টা! হইতে দশটার মধ্যে গিয়া প্রত্যক্ষ করিতে 

হইবে । আমাদের দেশে মেলা হয়, সেখানেও হাজার হাজার লাখ লাখ 

ভিড় হইয়া থাকে, কিস্তু ভারতের এই সব ভিড় কেমন যেন প্রাণহীন 

বলিয়! বোধ হয়। কারাগারের বন্দীর! বাধ্যতামূলক কাজ করিবার সময় 
যেমন নিষ্প্রাণ চোখে তাকায়, অথব! ভারতের যে সব অংশে বাধ্যতামূলক 

শ্রম প্রথা! প্রচলিত সেখানে কর্মরত শ্রমিকদের মুখের চেহার। যেমন, 
ভারতীয়দের সাধারণ মুখের ভাবেরই সেগুলি কিছু পরিবর্ধিত সংস্করণ। 

ভারতীয়দের ভাগ্যে-সমপিত মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইবে এ মুখের 
মালিক বহু চিন্তার পর স্থির করিয়াছে তাহার জন্মিবর কোনও প্রয়োজন 

ছিল না, সে এ সংসারে আসিয়াছে নীরবে অন্যায় সহ্য করিবার জন্া, ইহা 

যেন তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটিয়া গিয়াছে । ক্ষুদে রাণা অথবা ইউরোপীয় 
টুরিস্টদের ঝামপান বহন করিয়া বাধ্যতামূলকভাবে নিযুক্ত মোটবাহীরা 
হিমালয়ের খাড়া পথে উঠিবার সময় যেমন কাতর ভাবে পরিশ্রম করে 
সেও তেমনি সমস্ত জীবন বন্দীর মত কাজ করিয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে 

উচ্চস্তরের ভারতীয় বুদ্ধিজীবী, প্রকৃতির শক্তির কাছে পরাভূত হইয়া, 
নিজের গড়া এক কল্পজগতের আশ্রয়ে বাস করে এবং সেই জন্যই তাহার 

মন অন্ুস্থ হয়। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার এই মানসিক অনুস্থত৷ 

ক্রমশই বিষাক্ততর হইতে থাকে, এবং কোনও ব্যক্তি যদি প্রথমজীবনে 

দেশের নেতৃস্থানীয় হইবার মত উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া থাকে তবে তাহার 
এই মানসিক অসুস্থতা ব্যাপকভাবে দেশের কল্যাণের পক্ষে অনিষ্টকর 

হইয়া উঠে। বয়স বৃদ্ধিতে তাহার সম্মান বাড়ে এবং ছোটর। তাহার কথা 

বেদবাক্য বলিয়া মনে করে, তা সে কথ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা 

বিষয়ে যত অসম্ভব অথব। অনিষ্টকরই হউক না কেন। আসলে সমস্ত 
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জাতিটাই একটা মানসিক ধর্মভরষ্টতায় তুগিতেছে, আমার ব্বদেশবাসীরা 
ইহাকেই বলিয়া থাকেন চরম ধর্মান্থুবৃতিতা। এই কারণেই সম্ভবতঃ 

তাহাদের দৃষ্টি প্রাপহীন। এইখানে ৬৩২ একর পরিমীণ ক্ষুদ্র স্থানটি, যাহ? 
“সিটি নামে অভিহিত, সেইখানে সকালে আসিয়া ইহাদের গুরুত্বপূর্ণ 

বাস্তব জীবনের প্রবল বেগে প্রবাহিত শ্রোতের দৃশ্টটি না দেখিলে কোনও 

হিন্দুর পক্ষে তাহ! সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। এই স্থানটুকৃতে 

প্রতিদিন আটঙ্গক্ষ নরনারী এবং সপ্তুতি সহত্র শকট ছুটিয়৷ চলে। এটি 

পৃথিবীর হাংপিও, ইহা হইতে পুথিবীর দিকে দিকে ধমনীসমূহ বিস্তৃত 

হইয়া বাণিজ্য-শোণিত শত ধারায় প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। ইহারই 

প্রেরণায় গ্রীনল্যাণ্ডের উপকূলে এস্কিমোর। হিমশৈলের ভিতর সীল শিকার 
করিতেছে,তিমি শিকারীরা মেরু সমুদ্রে জীবন বিপন্ন করিতেছে, চীনারা 

পাহাড়ের ঢালু দেহ হইতে চায়ের পাও ছি'ডিতেছে, আফ্রিকাবাসীরা 

সীমাহীন মরুবুকে উটপাধীর দলকে তাড়া করিয়া ফিরিতেছে। 

এখানে ভাগ্য তাহার নিজ প্রাপ্য পায়, গুণ তাহার পুরস্কার পায়, কেহ 

এশ্বর্ধলভ করে, বা নিঃস্ব হয়, কিন্তু তাহারা সংখ্যায় কত কে তাহার 

হিলাব করিবে? 
এই জনআ্রোতে ধনী ব্যাঙ্কারকে দেখা যাইবে, যিনি অতি কঠিন 

গ্রামের পথে চলিয়া আজ সাফল্যের পথে প্রশাস্তমুখ। তিনি সং 

পথে, পরিশ্রমের পথে, মিতব্যয়িতার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহার 
একট] বাঁধা পথ ছিল, একটি কর্মপদ্ধতি ছিল, এবং স্থযোগ উপস্থিত হইলে 

তৎক্ষণৎ তাহ! কি করিয়। গ্রহণ করিতে হয় তাহ! তিনি জানিতেন এবং 

কোনও স্থযোগই তিনি ছাড়েন নাই। তিনি যে উচ্চ সাফল্য লাভ 

করিয়াছেন তাহ] দৈবা হয় নাই। হইয়াছে তাহার অদম্য ইচ্ছার জন্য, 
ইচ্ছার শক্তির জন্য । তিনি এখন প্রশস্ত উদ্যানযুক্ত প্রাসাদতুল্য বাড়ির 
মালিক। এ বাণ় শহরতলীতে অবস্থিত। পাহাড়ী অঞ্চলে তাহার 

ন্ুরক্ষিত ম্বগদাব আছে। তাহার সণ্তানদের শিক্ষার নিমিত্ত ইংরেজ 

গভারনেস রাঁখ। হইয়াছে, মেয়েদের পরিচর্যার জন্ত স্থইস পরিচারিক। নিধুক্ত 
হইয়াছে । তার পরিবার রাজভোগ আহার করিয়! থাকেন, খাইবার 
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টেবিলে ভোজা উপকরণগুলি দেখিলেই তাহা জান। যায়। একদিনের 

ভোজনের নমুনা দিই। প্রাতরাশের জন্য মাংস (হ্যাম ) ও ডিম, সোল- 
মাছ, মটন-চপ, ভীল কাটলেট, অক্স-টাং, নান! জাতীয় রুটি, সজী চা ও 
কফি। ব্যাবসায়ী লোক বলিয়। প্রাতরাশ অন্য ধনী গৃহস্থের তুলনীয় কিছু 
পূর্বেই (সকাল ৮-৩০) শেষ হইয়1 যায়, এবং কিছু দ্রতত্বের সঙ্গে । উক্ত 
ব্যাঙ্কার সিটির একটি রেস্টোরান্টে লাঞ্চ খাওয়া শেষ করেন। পরিবারের 
অন্যান্যর! অপরাহ্ দেড়টার সময় বাড়িতে যে লাঞ্চ খান, তাহার তালিক। 

এইরূ শ--ইম্পীরিয়াল স্থপ স্তামন মাছের মেয়োনেজ (ডিমের কুমুম, 

জলপাই তেল ও ভিনিগার অথবা লেনুর রল দিয়! প্রস্তত একপ্রকার সস্, 

অন্য খাছের সঙ্গে মিশাইয়া খাইবার চাটনি বিশেষ ) স্তামন মাছের আচার, 

গলদা চিংড়ির স্তালাড, ইয়র্ক হ্যাম, ট্রাফলদহ কবুতর মাংসের পাই, 

(ময়দার খোলসে ট্রাফল নামক ছত্রাক সহ পুর রূপে ব্যবহৃত ভাজা ), 
মেষশাবকের ফোরকোট্া।র (সম্মুখ মাংস ), বীফ-এর মিরলয়েন (মধ্য 
পার্্থবদেশের মাংস); ভিকটো রিয়া! জেলি, স্টবেরি ক্রীম, ফ্রেঞ্চ পেস্টি, 
ভেনিস ব্রেড, রাউট কেক, ( পূর্বকালে উৎসবে ব্যবহৃত গুরুপাক কেক) 
ভোজনের শেষ পর্বে আনারস ও ফিলবাট-নাট। এততসহ হক, ক্লারেট, 

শেরি ও শ্যামপেন প্রভৃতি সব পানীয়। বৈকালের চ৷ সাদাসিধা, অর্থাৎ 

চায়ের সঙ্গে শুধু রুটি, কেক, কিছু ঠাণ্ডা মাংদ ও জিভের মাংস। অতঃপর 
৭টায় ডিনার। ডিনারে পরিবারের সবাই একসঙ্গে বসেন। ডিনারের 
খাগ্ভতালিকা- কচ্ছপ মাংসের সপ, টালবট মাছ ও গলদ] চিংড়ির চাটনি, 

লোল মাছের ভাজা খণ্ড, ভেনিনের ( হরিণের ) পিছন দিকের মাংস, 

মেষের পিছন দিকের মাংস, বীফের রোস্ট সিরলয়েন, রোস্ট ডাক্, সিদ্ধ 
মুর্গীছানা, আনারসের ক্রীম, ফলের মাসেডোয়ান (নান! কাটাফলের 
মিশ্রণ ), কেক, চীজ, বিস্কুট, আঙ্গুর, ফুটি, ফিলবার্ট (বাদাম জাতীয়) 
ওয়ালনাট ; শ্যামপেন, পেরী হক, ক্লারেট, এবং পোর্টওয়াইন পানীয় । 

মহিলাগণ বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ছু'চের কাজ করিয়া অথবা 

ইংরেজী, জার্মান অথব। ফরাসী নভেল পড়িয়া সময় কাটান। মেয়েদের 
শিক্ষায় জার্মান ও ফরাসী ভাষা অপরিহার্য । তিনি তাহার প্রথম দুইটি 
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কন্তাকে শিক্ষার জন্য ফ্রান্সে পাঠাইয়াছেন, ছোট জন হাইডেলবার্গে 
আছে, কারণ জার্মানীতে শিক্ষাগ্রহণ বর্তমানের একটি ফ্যাশান । 

একটি কন্ঠা ভাষাবিদ্ রূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছে । ফরালী ও জার্মান 

ছাড়াও সে স্প্যানিশ ও ইটালিয়ান ভাষ! ভাল ভাবে আয়ত্ত করিয়াছে, 

উপরন্ত গ্রীক ও ল্যাটিনেও তাহার কিছু দখললাভ হইয়াছে । পরিবারের 

আরও দুইজন মহিলা উচ্চ বিজ্ঞানে শিক্ষিতা। এই শ্রেণীর মহিল।র! 

সাধারণতঃ একটুখানি কঠোর প্রকৃতির হইয়! থাকেন, ইহাদিগকে বলা 
হয় “রু স্টকিং।” ূ 

ডিনারের পরে ব্যাস্কারের বেঠকখানায় সময় কাটে সর্বাপেক্ষা সুখের । 

এক সন্ধ্যার বর্ণন৷ দেওয়া যাইতে পারে । ডিনার শেষ হইবামাত্র সকলে 

এই কক্ষে আসিয়া! মিলিত হইলেন । ঘরের একধারে অগ্নযাধার-__সেখানে 

সমস্ত ঘরকে উষ্ণ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে, প্রত্যেকেই তাহাতে আরাম 

বোধ করিতেছেন, বাহিরের অন্ধকার সেই পরিবেশকে আরও উপভোগ্য 

করিয়! তুলিয়াছে, কারণ সেই অগ্ধকারে সো সে! শব্দ করিয়া! সবেগে বায়ু 
বহিতেছে এবং প্রবল তুষারপাত হইতেছে । যেখানে একটুখানি আড়াল, 
সেইখানেই তুষার আশ্রয় লইতেছে। দেরিতে ফের1 পিতাকে একটি 

মেয়ে দরজা খুলিয়৷ দিতেছে । গৃহকত্রী পরিবারের, সমাবেশ-স্থলের শীর্ষে 
বসিয়াছেন, চেয়ারে বসিয়া তিনি সুচীকার্য চালাইতেছেন, ছোটরা তাহাকে 

ঘিরিয়া বসিয়াছে, কেহ মেঝের উপরে, কেহ সোফার উপরে, কেহ বেঁটে 

চেয়ারে ; কুকুরটি ঘুমাইয়া! আছে, ছোটরা তাহার গায়ে হাত বুলাইতেছে, 

বিরক্ত করিতেছে । ইউরোপ হইতে সম্ভ আসা ছোট মেয়েটিকে 

পিয়ানে৷ বাজাইতে অন্গুরোধ করাতে মে পিয়ানোতে গিয়া বসিয়। গান 

গাহিতেছে, একজন নিমন্ত্রিত অতিথি তাহার পাশে দাড়াইয়! স্বরলিপির 

পাতা উল্টাইতেছে। গৃহকর্তা চেয়ারে ঘুমাইয়৷ পড়িয়াছেন। গান গাওয়া 
শেষ হইলে মেয়েটি সবার প্রশংসা লাভ করিল । নয় বৎসরের মেয়েটিকে 

একটি কবিতা আবৃত্তি করিতে বলা হইল। সে খুব সুন্দরভাবে আবৃত্তি 
করিল। কবিতার বিষয়টি বাহিরের হুর্ধোগপুর্ণ আবহাওয়ার সঙ্গে বেশ 

মিলিয়! গিয়াছিল। কাহিনীটি এই-_একটি লাইফ-বোটের চালকের স্ত্রী 
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খুব অনুস্থ ছিল। যেরাত্রির ঘটন! সে রাত্রিটি বড়ই ছূর্ষোগপূর্ণ ছিল। 
স্বামীটি তাহার ছুইখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া তাহার পাশে 
বসিয়া ছিল। মৃত্যু আসন্ন। শ্ত্রীটিও তাহ! বুঝিতে পারিয়াছিল। নীরন্ধ 
অন্ধকার রাত্রি, বাহিরে অতি প্রবল ঝড়। এই বড়ের শব্দ ভেদ করিয় 

দূর হইতে বিপন্ন এক জাহাজের তোপধ্বনি শোন! গেল, বিপদের ইঙ্গিত 
এটি। ঝড়ের গর্জন, পাহাড়ী উপকূলে ঢেউ ভাঙ্গার গর্জন। আরও 

একটি তোপধ্বনি। বোটম্যানকে এবারে যাত্রী রক্ষার জন্য যাইতে হইবে। 

ঘরে মুমূর্য, স্ত্রী, বাহিরে কর্তব্যের আহ্বান। বোটম্যানের ছ্িধা, কিন্তু স্ত্রী 
বলিল, “জ্যাক, তোমাকে কর্তব্যের ডাকে সাড়া দিতেই হইবে, তুমি 
আমাকে লইয়া থাকিও না, ওঠ । আমাদের পুত্র আলফ্রেড পাচ বৎসর 
বিদেশে আছে, কে জানে হয়ত সেও এমন ভয়াবহ ঝড়ের মধ্যে কোথাও 

সমুদ্রে রহিয়াছে, সেও হয়ত এ বিপন্ন জাহাজের লোকদের মতই অন্য 

কোথাও কোনও জাহাজে একইভাবে বিপন্ন হইয়াছে । তুমি যাও, ফিরিয়া 
আসিয়া হয়ত আমাকে আর জীবিত দেখিতে পাইবে না, কিন্তু জ্যাক 

তোমার কর্তব্যপালনের জন্য তুমি ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করিবে, 
আযালফ্রেডও আশীর্বাদ পাইবে । মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে একবার দেখিবার 
ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা! যখন হইবার নহে, তখন আমি মৃত্যুর মুহুর্ত 
উপস্থিত হইলে আনন্দের সহিত আমার আত্মাকে তাহারই হস্তে সমর্পণ 

করিব, ধিনি আমাদের কল্যাণের জন্যই যাহাকিছু করিয়। থাকেন। ঈশ্বর 
তোমার মঙ্গল করুন।৮ জ্যাক ও তাহার সহকমর্শরা ছুঃসাহসিকতার সঙ্গে 

বিপন্ন জাহাজ লক্ষ্য করিয়া লাইফ-বোটটি সেই বিক্ষুব্ধ ঝটিকার মধ্যে 

ভালাইয়৷ দিল। কিন্তু জাহাজটি ততক্ষণে সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, 
একটিমাত্র ছেলে প্রাণপণে তাহার মান্তবলটির দড়ি জড়াইয়। ধরিয়। বীচিয়া 
আছে। মাস্তলটি উধ্র্ধে মাথা তুলিয়া রহিয়াছে । বনু কষ্টে উহার! 
তাহাকে রক্ষা করিতে পারিঙ্গ, তাহাতে নিজেদের জীবনও ভীষণভাবে 

বিপন্ন হইয়াছিল। জ্যাক আবিষ্কার করিল, সেই ছেলেটি তাহারই পুত্র 
আলফ্রেড । বহুকাল সে নিখোজ ছিল, এতদিনে পাওয়। গেল তাহাকে । 

উহার! ঘরে ফিরিয়া দেখে জ্যাকের স্ত্রী তখনও জীবিত। তাহার অন্থথ 
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ক্রমে ভাল হইয়া গেল। উহার! পরে সুখে দিন কাটাইতে লাগিল। 
ছোট্ট মেয়েটি এই কবিতাটি এমন জীবস্তভাবে আবৃত্তি করিপ, এবং শেষ 
অংশটির পুনরাবৃত্তি করিল যে উপস্থিত সকলেই তাহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ 
হইয়া উঠিল। এইভাবে সম্মানিত ইংরেজর! দিন যাপন করিয়া থাকেন। 
যদি কেউ অতিথিরূপে এই জাতীয় নির্দোষ আনন্দভোগের শরিক হইয়া 
থাকেন, তবে তিনি ইংরেজগৃহের এই উষ্ণ পরিবেশটি স্মরণ করিবামাত্র, 
ইংরজদের আনন্দ উপভোগের এই উচ্চ এবং পরিমাজিত রুচির 

কথাও স্মরণ না করিয়া পারিবেন না। এই ছুঃখপীড়িত সংসারে মানুষের 

পক্ষে ইহ! অপেক্ষা সুন্দরতর আর কি আনন্দভোগের কল্পনা হইতে 
পারে? 

জনত৷ হইতে আর একটি যুবকের কথা পাশাপাশি উপস্থিত করিতেছি । 
এই যুবকটি এক দোকানের কর্মচারী । সে তাহার পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, 
দেখিতে মোটামুটি মন্দ নয়, এমন একটি স্ত্রীলোকদের পোষাক প্রস্তত- 
কারিণী মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে। সুতরাং পিতা তাহাকে ত্যাজ্য 
করিয়াছেন। এই দম্পতি তাহাদের এক বৎসরের একটি শিশুসম্তান সহ 
সপ্তাহে ত্রিশ শিলিং ব্যয়ে পথকভ।বে বাস করে । এই ত্রিশ শিলিং হইতে 
তাহাদের ছুটি ছোট কামরার জন্য ভাড়। দিতে হয় সপ্তাহে ৮ শিলিং। 
ঘরের জন্য যে বিছানা আসবাবপত্র দরকার তাহ তাহার। ধারে কিনিয়াছে, 
মূল্য কিস্তিবন্দীভাবে শোধ করিতে হয়। এইরূপ “হায়ার পার্চেজ' পদ্ধতি 
গুনে এখন খুব প্রচলিত হইয়াছে। কলিকাতায় ঠেলাগাড়ি বা গোরুর 
গাঁড়ির চালকদের প্রায় এইরকম পদ্ধতিতে প্রতিদিন ঝণদাতার খণ শোধ 
করিতে হয়, উচ্চ সুদ সহ। পার্থক্য এই যে, এখানে কিস্তির টাক 
সপ্তাহাস্তে দিতে হয়। প্রতি সপ্তাহে ১০ শিলিং দিয়া ৫০ পাউণ্ডের 
আসবাব কিনতে পাওয়া যাঁয়। যেযুবকটির কথা বলিতেছি তাহাকে 
তাহার ক্রয় কর। জিনিসগুলির জন্য সপ্তাহে ৫ শিলিং করিয়। দিতে হয়। 
সে কিনিয়াছে ৩ পাউও দামের কার্পেট, ১ পাউণ্ডের আয়ন! ও স্ট্যাণ্ড সহ 
হাতমুখ ধুইবার পাত্র, ২ পাউগু দামের সোফা, ছয়খান] চেয়ার কিনিয়াছে 
১ পাউণ্ড ২ শিলিঙের, মেহগিনি ড্রয়ার ৫ পাউগ্ডের, তিনখান। টেবিল 
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৭ পাউগ্ডের, পেরাম্থুলেটর ১ পাউগড ১০ শিলিঙের, বইয়ের তাক ১ পাউণ্ডের, 
মোট খরচ হইয়াছে ২২ পাউগ্ড ১২ শিলিং। সপ্তাহে পরিবারের খাইবার 

প্রায় ১৫ শিলিং ৬ পেনি। ভাগ করিলে দাড়ায় _মাংস ৬ শিলিং, রুটি 

২ শিলিং ৪ পেনি, সব্জী ১ শিঙ্গিং ৯ পেনি, মাখন ১ শিলিং, চা, চিনি, তুধ 

২ শিলিং, পরিজের জন্য ওটমীল ১ শিলিং ৭ পেনি, বিয়ার ১ শিলিং 

২পেনি। মোট ১৫ শিঃ ১০ পেঃ। বাকি থাকে ১ শিলিং ২ পেনি, 

তাহ! কয়লা, সাবান, কাপড়, ধোলাই খরচ ইত্যাদির জন্য যথেষ্ট নহে। 

কিন্তু তর স্ত্রী কিছু শেপাইয়ের কাজ করিয়া যাহ পায়, তাহাতে ঘাটতি 

পুরণ হইয়াও সামান্য কিছু উদ্বন্ত থাকে। তাহ দ্বারা ইহার! ক্রমে 

অবস্থার কিছু উন্নতি করিয়া লইতেছে। সে নিজ হাতে রান্না করে এবং 

কাপড় ধোয়া ব্যতীত আর সমস্ত গৃহস্থালীর কাজ করে। সাড়ে সাতটায় 

প্রাতরাশ খায়, খাগ্ঠসামগ্রী পরিজ রুট মাখন ও চা। অপরাহু ২টার 

সময় তাহার। ডিনার খায়। রবিবারে গরম মাংস খায়, সোমবারে সেই 
মাংসই ঠাণ্ডা খায়, এবং মঙ্গলবারে তাহার স্ট, খায়। বুধবারে নতুন 
আর এক খণ্ড জয়েণ্ট (মাংস) আসে। সপ্তাহের শেষ পর্স্ত তাহা 

দ্বারা চালাইয়া লয়। বাড়ি হইতে যাহাদের অনেক দুরে কাজ করিতে 

হয়, তাহারা, যাহার যেমন সাধ্য তেমমি ভোজনালয়ে, বাহিরেই 
ডিনার লয়। এই রকম ডিনারের খরচ ৬ পেনি অথবা বেশি। ৬ 

পেনিতে এক প্লেট মাংস ও সবজী দেওয়া হয়। কেহ কেহ ডিনার 

৪ পেনিতেও সারিয়া লয়। তাহার! খায় পর্ক (শ্কর মাংস) চপ ও 
পেঁয়াজ ভাজা । শুধু এ রকম খাছ, পরিবেশনকারী ভোজনালয় অনেক 

আছে। ইংল্যাণ্ডে সব জিনিসেরই দাম চড়া, তাই এখানে কোনে। গরীব 

লোক কত কমে তাহার পরিবার প্রতিপালন করিতে পারে তাহ বলা 

কঠিন। এমন লোক আছে পরিবারের পীচ ছয়টি সম্তান সহ যে সপ্তাহে 
১ পাউগ্ড খরচে চলিতে পারে । ভারতবর্ষের হিসাবে ইহা অনেক বেশি 

শুনাইবে, কিন্ত ইংল্যাণ্ডে তাহা! নহে । ভারতবর্ষে একটি লোক দিন 

১ পেনি (৪ পয়সা পরিমাণ ) দ্বার! চালাইতে পারে, বু জিনিস সে বাদ 

দিয়া চলিতে পারে, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে তাহা চলে না, এখানে স্বাস্থ্য রক্ষ। 
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করিতে হইলে অনেকগুলি জিনিস অপরিহার্য । এই যুক্ত রাজ্যের অনেক 

স্থানে গরীব মানুষ কদাচিৎ মাংস কিনিয়া খাইবার সামর্থ্য রাখে। 

তাহাদের প্রধান খাগ্ আলু রুট ও ওটমীল। এজন ভারতীয় ছাত্র 
ইংল্যাণ্ডে ৩* শিলিডে খাওয়া ও থাকার খরচ চালাইতে পারে, কিন্তু 
কাঁপড়চোপ্ড় ধোয়া, রেসভ্রমণ এবং অন্যান্য বিষয়ে আরও ৩ৎ শিলিং খরচ 

বাদ দিয় চলিতে পারে না। এ সব খরচ আগে অনুমান কর। না থাকিলেও 

তাহাকে করিতেই হইবে। মধ্যবয়লী কোনও ভদ্রলোক এখানে ভ্রমণ 

উদ্দেশে আসিলে তাহার সপ্তাহে ৫ পাউণ্ডের কমে চলিবে না। 
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এইবার একজন খেলনার দোকানের কর্মী মেয়ের কথা বলি। তাহার 
বয়স প্রায় কুড়ি বংসর। সে তাহার বন্ধুকে বলিতেছিল, শুধু ভালবাস! 

হইলেই সেবাচিতে পারে, তাহার বেশী আর তাহার কিছু দরকার নাই। 

বড়ই বেদনাদায়ক তাহার অবস্থা । তিন বৎসর পূর্বে এক শনিবার রাত্রে 
সাধারণ স্ানাগারে ছয় পেনি খর5 করিয়া একটি নাচঘরে প্রবেশ 

করিয়াছিল । সেইখানে তখন বল্-নাচ চলিতেছিল। লগ্নে এরকম 
বল্্-নাচের সাপ্তাহিক বা অর্ধপাপ্তাহিক অনুষ্ঠান ঘটিয়! থাকে । সাধারণ 
ন্নানাগারের মত এই নাচের আয়োজন কোনও কোনও ব্যক্তি কিছু লাভের 

উদ্দেশ্তটে করিয়া থাকে । যে সব তরুণ-তরুণীর মন একটুখানি কোমল ও 
ন্েহাতুর তাহারাই এই জাতীয় নাচঘরের পৃষ্ঠপোষক । তাহারা এখানে 
ভালবাসার উপযুক্ত পাত্র ব পাত্রী খু'জিতে আসে । আমি যে মেয়েটির 
কথা বঙলসিতেছি সে এখানে এক রেলওয়ের প্লেটপাতা মিস্ত্রির সঙ্গে 
নাচিতেছিল । সময়টা তাহাদের খুবই আনন্দের ভিতর দিয় কাটিয়। 
গেল। পরদিন এঁ যুবকটি মেয়েটির কর্মস্থলে সেই খেলনার দোকানের 
সম্মুখে আসিয়া দীর্ঘ ছুই ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিয়া বসিয়া! রহিল। সে 
জানিত ৭টার আগে দোকান বন্ধ হইবে না, তবু সে অনেক আগে 
আনিয়াছিল। অবশেষে হইজনের দেখা হইল, এবং মেয়েটিকে সে বাড়ি 

পৌছাইয়া দিতে চাহিল। মেয়ে তাহার বাড়ির ঠিকানা পরিষ্কারভাবে 
তাহাকে বুঝাইয়া! দিল, তথাপি “অন্যমনস্ক' যুবক পথ হারাইয়া ফেলিল, 
কিন্তু ভূল পথে চলায় মেয়েটি যে কেন আপত্তি করিল ন! তাহার ব্যাখ্যা 
দেওয়। হয় নাই। কত পথ যে তাহার! স্বুরিল এবং অবশেষে হাইড 
পার্কে পৌছিয়া সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিল এবং পরে এক গেলাস 
করিয়া পোর্টওয়াইন পান করিয়া আরও এটুখানি শাস্তিলাভ করিল । 
প্রথমে মেয়েটি উহাতে আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু যুবকটির গীড়াগীড়িতে 
অবশেষে রাজি হইল। ইহার পর হইতে যুবকটি প্রতিদিন এ খেলনার 
দৌকানে নিয়মিত আসিয়। মেয়েটিকে বাড়ি পৌছাইয়! দিতে লাগিল-_ 
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সোজা! পথে নহে অবশ্যই, যতদূর সম্ভব ঘোরা পথে, ষে সব পথ তাহার 

বাড়িতে যাইতে পার হইয়া যাইবার কোনও দরকারই নাই এমন সব পথে । 

একদিন মেয়েটিকে সে থিয়েটারে লইয়া গেল, এবং সেজন্য ৬ শিলিং 

৪ পেনি খরচ করিল। অর্থাৎ ছুইখান! টিকিট ৪ শিলিং, বরফ ১ শিলিং, 
ছুই গেলাম পোর্টওয়াইন ৮ পেনি, ওমনিবাস্ ৮ পেনি। অবশেষে 
ঘনিষ্ঠত। একটি ক্রান্ত মুহূর্তে আনিয়া উপস্থিত হইল। সমস্ত দিন এবং 
রাত্রি মেয়ের মিষ্টি চেহারাটি যুবকের মন ভরিয়া রাখিল এবং মেয়েটিরও 
সেই অবস্থ।। ঘড়ি সেদিন ৭ট1 বাজিতে এত বিলম্ব করিতেছে কেন, কখন 

সে বাহির হইয়। যুবকের সহিত মিলিত হইবে । এক রবিবার ছইজনে 
হাইড পার্কের একখানি বেঞ্িতে পাশাপাশি নীরবে বলিয়া সারপেনটাইনের 
জলে বন্য হীসদের খেল। দেখিতেছিল। যুবকটিই সে নীরবতা প্রথম ভঙ্গ 
করিল। সে তাহার প্রেম নিবেদন করিল মেয়েটিকে, এবং বলিল সে 
তাহাকে বিবাহ করিতে চাহে । মেয়েটি প্রথমে লজ্জায় রাঙা হইয়! উঠিল, 
তাহার পর তাহার ছুটি চক্ষু ভিজিয়৷ উঠিল, অবশেষে যুবকটির প্রশস্ত বক্ষে 

মাথাটি রাখিয়া অস্ফুটকন্ঠে বলিল, “আচ্ছা” । তবে ইহাও বলিল যে সে 

তাহার পিতামাতার অনুমতি ছাড়া বিবাহ করিতে পারিবে না। যুবক 

সহজেই মেয়ের পিতামাতার সম্মত আদায় করিল এবং উহার! পরস্পর 
বিবাহের জন্য 'এন্গেজড” হইল, শপথে আবদ্ধ হইল। নুদীর্ঘ তিনটি 
বৎসর তাহারা পরম্পর শপথবদ্ধ অবস্থায় রহিল, তাহার কারণ তাহার৷ 

বিবাহের পক্ষে কম বয়স্ক ছিল, উপরন্ত এ যুবকের উপার্জন এমন ছিল না 
যাহাতে সে একটি পরিবার পালন করিতে পারে । অভিভাবকেরা এই 
সব কথাই বলিলেন, অতএব তাহারা অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইল। 

অল্পদিন পূর্বে এ যুবক অন্য একটি রেলওয়েতে বেশি বেতনের কাজ পাইয়! 
এইবার বিবাহের সম্ভীবন! বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিল। কিন্তুহাঁয় 

পুরুষের অস্থিরমতিত্ ! সাত দিনের ছুটি লইয়। যুবকটি মারগেটে চলিয়া 
গেল--বলিয়। গেল লগ্ন শহরের ধোয়া দেহ থেকে নিষফাশিত করাই 
উদ্দেশ্ট । অর্থাং স্বাস্থ ফেরান। একটি প্রমোদ ভ্রমণে বোটের উপর 
একটি মেয়ের সঙ্গে তাহার পরিচয় হয়, তাহার মুখ আরও সুন্দর, 



আমার ইউরোপ ভ্রমণ ৪৫ 

এবং তাহাকে দেখিবামাত্র সে তাহার প্রেমে পড়িয়া যায়। মেয়েটিও 

তাহার মনোযোগ প্রত্যাখান করে না। তাহাদের সম্পর্ক তখনও কোনও 

নি্দি্ট লক্ষ্য স্থির করিতে পারে নাই, কারণ প্রেমিক যুবকের মনে তখন 
বিশ্বামভঙ্গের ভয়ট। বড় হইয়। উঠিয়াছিল। কথা হয় তাহার! লগ্নে 

পুনরায় মিলিত হইবে। সে ফিরিয়া আসামাত্র তাহার উদাসীন ব্যবহার 
আগের মেয়েটির লক্ষ্য এড়ায় না। ক্রমেই যুবকটি মেঠেটির নিকট হইতে 
দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল, শেষে একদিন অবস্থ। চরমে উঠিল যখন যুবকটি 
তাহার নৃতন প্রণয়িনীকে লইয়া তাহার সম্মুখে দেখ। দিল ! মেয়েটির 
হৃদয় ভাডিয়া গেল এ দৃশ্যে, কিন্তু তাহার নারীজনে।চিত অহঙ্কার চরমতম 

ঘৃণার দ্বারা তাহার প্রণয়ীর নীচ ব্যবহারকে অভ্যর্থনা জাঁনাইল। কিন্তু 

স্ত্রীলোকের হৃদয় হইতে ভালবাসার ছাপ একদিনে মুছিয়া যায় না, 
ভাঙগবাসা আন্তরিক হইলে তাহার কোমল হৃদয়ে তাহা! একটি গভীর ক্ষত 

রাখিয়] যায়। একটিমাত্র বন্ধুর কাছেই সে তাহার গভীর বেদনার কথা 
চোখের জলের সঙ্গে প্রকাশ করিয়। বলিয়াছিল, আর যদি কিছু নাও 

থাকে তবু শুধু ভালবাসার উপর নির্ভর করিয়! সে বচিতে পারে। 

এরকম ঘটণ1 অবশ্য সাধারণতঃ যাহা ঘটে তাহার ব্াতিক্রম। 

এরকম মিলন এবং এরকম অগ্রসর হওয়া সাধারণতঃ পরিণয়েই আসিয়া 

শেষ হয় । ভালবাসা লাভের জন্য প্রণয়ীর দিক হইতে যে প্রণয় নিবেদনের 

পাল চলিতে থাকে, সেই সময়টার সঙ্গে যে ভালবাসার ্বপ্নময় অনুভূতি, 

প্রণয়িনীকে দেখিবার একান্তিক আকা মিলনের নুখান্ুভূতি, 
বিচ্ছেদের বেদনা, আশা ও সন্দেহের দোল, এবং অন্যান্য অনেক অপাধিব 

আনন্দকর ছোটখাটো বিষয় বিজড়িত, তাহা যখন ভাঙিয়া পড়ে, সেই দিন 

অতীত হইলে সেই সব সুখস্মৃতি আবার মনে জাগিতে থাকে । প্রাচ্য 

দেশের যুবকের মনে ভালবাপার সাময়িক মোহ অবশ্যই জাগে, কিন্তু 
ভালবাসার রোমান্স বা ভালবাসার সঙ্গে দীর্ঘকাল মনে যে রহস্তময়, 

স্বপ্রিময়, অপাধিব রভসরসের লীলা! চলিতে থাকে, তাহার অভিজ্ঞ 
কমই লাভ করিতে পারে। দেশের প্রথা তাহাকে জীবনের একটি মধুর 
উদ্দীপন! হইতে বঞ্চিত করিয়াছে । 
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কিন্তু ধাহার এই রীতির বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হইবার প্রবল যুক্তি রহিয়াছে, 
তিনি ভারতীয় উপন্তাপ লেখক। প্রেমকে পরিহার করিয়া উপস্থাস রচন৷ 

হামলেটকে বাদ দিয়া হামলেট নাটক অভিনয়, অথবা রামকে বাদ দিয়া 

রামায়ণ রচন!, একই কথ।। সেই জন্যই অনিচ্ছ। সত্বেও তাহাকে প্রাচীন 
কালের আশ্রয়ে ফিরিয়া যাইতে হয়, যেকালে যুবতীর' স্বেচ্ছায় যত্রতত্র 

ঘুরিয়! বেড়াইতে পারিতেন। অথবা তাহাকে মুসলমান আক্রমণকারীদের 
যুগের পটে কাল্পনিক কাহিনী রচনা করিতে হয়, অথবা আরও পরের 
প্রাথমিক ব্রিটিশ যুগে, যখন বাংল! পল্লী ডাকাতদের আক্রমণে বিধ্বস্ত 
হইত, সেই সময়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। চার্লস ডিকেনস এ জন্য 
অপহৃত হইবার আশঙ্কা হইতে বীচিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ইউরোপের 
এঁতিহাদিক রোমান্স লেখকের। তাহার হাতে খুব ভাল ব্যবহার পান 

নাই। 

স্থির মস্তিক্ষে চিন্তা করিলে দেখা যায় প্রাচ্গণ এই রোমান্সের অভাবে 

পীড়িত হয় নাই। অন্ততঃপক্ষে পারিবারিক আনন্দের ক্ষেত্রে তাহারা 

ইংরেজর1/তাহাঁদের প্রতি যে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাহা অগ্রাহ্থ করিতে 

পারে। পিতামাতা পিতৃব্য খুড়ী পিসি ভাই ভগ্নী শ্যালক জামাতা 

্রাতুদ্ুত্র পৌন্রপৌত্রী এবং যাবতীয় নিকট বা দূর আত্মীয় সহ যে পরিবার, 
তাহ! ইংরেজের স্বামী স্ত্রী সম্তান ও শাশুড়ি মিলিয়া যে পরিবার তাহ! 

হইতে অধিকতর শাস্তিপূর্ণ। ভারতীয় স্বামী স্ত্রী অন্য লোক স্ত্রী হইলে 

কেমন হইত বা স্বামী হইলে কেমন হইত তাহ! তুঙ্ননা করিয়া দেখিবার 
অবকাশ পাঁয় না, এবং সেই জন্য তাহার! নিজ নিজ ভাগা লইয়। খুশি 

থাকে । শৈশব হইতেই তাহারা একত্র বাড়িয়া উঠে, এবং তাহারা 

পরস্পরকে পছন্দ করিয়। লয়, এবং অল্প বয়সেই তাহাদের যে সন্তান 

জন্মে তাহারই প্রতি তাহাদের স্লেহ আবদ্ধ হইয়া পড়ে। আরও একটি 

কথা ঝগড়াবিবাদ করিতে ত কিছু তেজের দরকার হয়। ৃ 

কিন্ত ইহাতে সুখ থাকুক বা না থাকুক, ভারত যদি পৃথিবীর সভ্য 

দেশগুলির মধ্যে আপনার স্থান করিয়া লইতে চাহে, তাহ! হইলে তাহার 
বর্তমানের এ অবস্থা! চলিত্বে পারে না। শিক্ষ। ও স্বাধীনতা পাইলে 
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মেয়েদের নৃতন কল্পনা, নৃতন আশা! আকাঙজ্ক। জাগিলে তাহ। তাহার! নিয়ন্ত্রণ 
করিবার জন্য একটুখানি ধের্যহীন হইতে পারে, এবং সেজন্য পারিবারিক 
শাস্তিও কিছু বিদ্বত হইতে পারে, কিন্তু এ সব সামান্য ক্রুটিকে বেশি রকম 

বাড়াইয়া দেখিয়া ইহার অপরিমিত স্থুফলকে অগ্রাহ্য কর। প্রভুত্ববিলাসী 

পুরুষদের ঘারা চিরকালই হইয়া আসিয়াছে । শিশু বিবাহ অবশ্যই বন্ধ 
করিতে হইবে, এবং শীলোককে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে, এবং শুধু 
ভারতে নহে প্রথিবীর সমস্ত দেশে। যাহাই হউক চীনারা তাহাদের 

790156 700655085 বা সম্ভতানের উপর পিতৃ-অধিকার লইয়া! গর্ব করুক, 

ব্রিটিশ ভারতে কোনে। আকারেই থাক চলিবে না। ভারতীয় পিতামাতা- 

দিগকে একথা মানাইয়া লইতে হইবে যে তাহাদের একজন অসহায় 

জীবকে বিক্রয় অথবা জন্প্রদান করার কোনও অধিকারই নাই--দানের 

পাত্র যত উপযুক্তই হউক নাকেন। গত একপক্ষ কালের মধ্যে আমার 
পরিচিত জনৈক ব্রাহ্মণ ৩০০ টাকা মূল্য দিয়া চারি বংসরের একটি কম্ঠাকে 
তাহার মায়ের নিকট হইতে কিনিয়। লইয়াছে। এ জাতীয় অনেক তথ্য 

সংগ্রহ করা যাইতে পারে এবং সে সব কথা শুনিলে হিন্দুসমাজের অতিবড় 

স্তাবকও আতঙ্কিত হইবেন | দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে বিবাহের নামে হাজার 

হাজার শিশুকে ক্রয় অথব! বিক্রয় করা হইয়া থাকে । ধর্মই যদ্দি এই 

ছু্ষার্ষের মূলে রহিয়৷ থাকে তাহ। হইলে ধাহারা শ্ঠায়ের পক্ষে তাহারা এ 
ধর্মকে সমর্থন করিতে পারেন না। কারণ তাহার যেমন সছ্টোবিধবা 

বৃদ্ধামাতাকে চিতায় পুড়াইতে পারেন না, দেবতার কাছে নরবলি দিতে 
পারেন না, তেমনি ছোট মেয়েকে কিনিতে অথবা বিক্রি করিতে 

পারেন না। 
কিন্তু স্্রীস্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রবল যুক্তি এই যে তাহারা শিক্ষা 

পাইলেই জষ্টা হইবে । আমি বলি এ রকম ধারণা সম্পূর্ণ ভমাত্বক। 
অনেক ইউরোপায় প্রথা আমি সমর্থন করি না! বটে, এবং তাহাদের 

রীতিনীতি এদেশে আন্বক তাহাঁও চাহি না, কিন্তু এ কথ! আমি অসঙ্কোচে 

বলিতেছি ইউরোপের মেয়ের! তাহ।দের সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত স্বাধীনত। এবং 

মকল বিষয়ে পরনির্ভরতা ত্যাগ সব্বেও, ভারতবর্ষে যে পরিমাণ ছুর্শতি 
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আছে, তাহ! বেশি নহে । কলকাতার বিদ্িগের আচরণের উপর নির্ভর 

করিয়া! ভারতীয় নীতি বিষয়ে মত প্রকাশ, আর লগুনের বারাঙনাদের 

আচরণের উপর নির্ভর করিয়া ও-দেশের নীতি বিষয়ে মত প্রকাশ, একই 

জাতের । নৈতিক বিচারে নিফলঙ্ক থাকা ও সম্মানরক্ষ। কর! ভারতীয় 
নারীর কাছে যতটা মুল্যবান, ইংরেজ নারীর পক্ষেও ততট। মূল্যবান্। 
নারীর কর্তব্যপরায়ণতা সম্পর্কে প্রবল নিষ্ঠার উপরে ইংরেজ পুরুষের 
স্বতঃই একট! নির্ভরতা আছে। যদ্দি না থাকে, তবে ইংরেজ নারী 

তাহা! তাহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইবার শক্তি রাখিয়া থাকে । 

ভারতীয় নারী যে নমনীয়তা, অহম্ক।রহীনতা, ন্ুরুচি, নেহপ্রবণতা, 

ধর্মপরায়ণতা, আত্মসম্মানবোধ, সদ্গুণপ্রিয়তা প্রভৃতির স্বভাবতঃই অধিকারী 
তাহাতে তাহাকে ঘরে তালাবদ্ধ না রাখিলে তাহাকে বিশ্বাস নাই, সে সমস্ত 

গুণই হারাইয়া বমিবে এরূপ মনে করা আমাদের পক্ষে অকৃতজ্ঞতার 

পরিচায়ক । মোট কথা, যে নারীকে বিশ্বাস করা যাইবে না, তাহাকে 

পালন করিয়াই বা লাভ কি? ভারতীয় প্রাীন জ্ঞানীর! স্ত্রীপুরুষের 
সম্পর্ক খুব সুক্ধ্ভাবে নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। বিবাহ-বন্ধন পবিজ্র বন্ধন । 

সম্তোগের নহে, মানুষের জীবনের কর্তব্যের দাবীতে এই বন্ধন। ইহা 

ভাগ্যের সঙ্গে ভাগ্যের বন্ধন, আত্মার সঙ্গে আতর |বন্ধন। নরনারীর 

সম্পর্কের বিষয়ে ইহা অপেক্ষ। উচ্চতর ভাব পৃথিবীর অন্য কোথাও কেহ 

এমন করিয়া প্রকাশ করেন নাই। তথাপি প্রাচীন যুগের সেই ব্রাহ্মণ 
খধিদের অরণ্যগুৃহে যে আলো মৃছভাবে জ্বলিয়াছিল, বহির্জগতের গভীর 

অন্ধকারে তাহার দীপ্তিকম্পন মুহুর্তের জন্যও প্রকাশিত হইয়াছিল কি ন! 
সন্দেহ। বাহিরে সমস্তই অন্ধকার, এবং তখন হইতে যতগ্চলি সভ্যতার 

স্তর আসিয়াছে তাহাতে বিচিত্র জাতির বিভিন্ন চিন্তাধারা প্রবলভাবে 

সমাজকে প্রভাবিত করিয়াছে। অরণ্যের সেই প্রজ্থলিত আলে! আজ 

নিবাপিত। অতএব আমি স্বীকার করিতে বাধা হইতেছি যে, যে 

সম্মানজনক সম্ভ্রম ব্যবহার ইউরোপের নারীগণ পাইয়া থাকেন, আমাদের 

দেশে তাহার সাক্ষাৎ মেল! ভার । এখানে কোনও যুবতী বর্তমান প্রথাকে 

অমান্য করিয়া দেখুক, তার প্রতি শিভালরি কেহ দেখাইবে না বর্বরোচিত 
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বাবহার করিবে। তাহার এই অভিনব ব্যবহার, এবং সে যে এরূপ 
ব্যবহার করিতেছে ইহা অসম্মানজনক ইহাই বিবেচিত হইয়াছে এতকাল, 
তাই তাহার এরূপ সাহস দেখিলে তাহাকে সবাই অন্ঠায়ভাবে সন্দেহ 
করিবে, মনে করিবে সেভ্রষ্টা। এবং সেজন্য তাহাকে যতভাবে পারে 
উত্যক্ত করিবে । পুরুষ তাহার আদিমকালের পুরুষদের নিকট হইতে 

স্ত্রীলোক সম্পর্কে যে ধারণ1 উত্তরাধিকারস্ূত্রে পাইয়াছে, যাহা এখনও 

নি়শ্রেনীর প্রাণীর সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করিয়! চলিতেছে, তাহা! একমাত্র দূর 

হইতে পারে ঘদি সে স্বভাব-সরল মেয়েদের স্বাধীনভাবে চলাফেরার সঙ্গে 

নিজেকে মানাইয়! লইতে পারে। মেয়েরা এখন ছম্বাধীনভাবে পথে বাহির 

হইলে তাহাদিগকে চারিদিকের অতি নোংরা পরিবেশকে ঘ্বণা করিয়া) 
অগ্রাহ্য করিয়! চলিতে হইবে । কারণ জাতীয় চরিত্র অতি হূর্বল হইয়া 

পড়িয়াছে। এই ক্রটিতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া সময়ের পূর্বেই, এমন অবস্থায় 
যাহার! দুঃসাহসী হইয়া, যেখানে গভীর অন্ধকার ছিল, সেখানে সহসা 
আলোর প্লাবন বহাইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাকে তাহার ফল ভোগ 

করতেই হইবে, তাহাকে একটা বেদনাদায়ক অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়! 

কিছুকাল চলিতেই হইবে । তাহাদিগের জয় হউক। স্ত্রীলোকদের এই 

অস্বাভাবিক অবস্থা আমাদের দেশের কি পরিমাণ ক্ষতি করিয়াছে সে 

বিষয়ে আমর! বিশেষ কিছুই জানি না। ইংরেজ মায়ের মত আমাদের ম! 

হোক, তাহার মত সে আমাদের সন্তান পালন করুক, তরুণীর! হূর্দাস্ত 

যুবকদের মহৎ কাজে প্রেরণ! দিক, স্ত্রীগণ স্বামীদের নিরাপদে চালন। 

করিয়া জীবনের আবর্ত উত্তীণ করিয়া দিক, স্যগ্ষম রুচিসম্পনন মহিলারা 

আমাদের গোল্লায়-যাওয়া সমাজকে পরিমাঞ্জিত, পুনরুজ্জীবিত এবং বলিষ্ঠ 
করিয়া দ্িক__তাহ! হইলে মাত্র কুড়ি বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ নৃতন করিয়। 
জাগিয়। উঠিতে সক্ষম হইবে। 

আমাদের লগ্ডন পৌঁছবার পরের দিন দেখিলাম, “ডেলি নিউজ" খুব 
উৎসাহের সঙ্গে ঘোষণা করিয়াছে যে, মিস্টার গ্রযাডস্টোন এইবার 

আয়ার্ল্যাণ্ডে উন্নত ধরনের শাসন প্রবর্তনের জন্য পালামেণ্টে একটি বিল 
উপস্থিত করিতেছেন, এবং ইহার ছার! এ হতভাগ্য দেশের সকল অশাস্তি 
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ও বিবাদ চিরতরে মিটিয়া যাইবে । ইহাতে আয়ার্ল্যাণ্ডের অধিবাসীর্দিগকে 

ন্থখী ও সমৃদ্ধ করিবে, এবং ইংল্যাণ্ডের সহিত আয়ার্ল্যাণ্কে চির সখ্য্ৃত্রে 

বাধিবে। আমর মাসখানেক বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকাতে প্রথম 

পাঠের সঙ্গে সঙ্গে এ সংবাদের গর্ভে কোন্ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত লুকাইয়৷ 
আছে তাহ! উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। ইংরেজসমাজে ইহার জন্য 

ঝঞ্ধার আবির্ভাব ঘটিবে বাহিরে তাহার কোনও লক্ষণই দেখিলাম না, 

দূরাগত কোনও শব্দও কানে আসিল না! । কিন্তু আমদের ভূল হইয়াছিল। 
বাহিরের শাস্তভাবের তলায় তলায় রক্ষণশীল লগুনের মন টগবগ করিয়া 

ফুটিতেছিল। এঁবৃদ্ধ গ্ল্যাডস্টোন আরও কি অনিষ্ট করিয়া বসে তাহ। 

ভাবিয়! উদ্বেগের আর সীমা ছিল দা। গ্র্যাডস্টোনের পরি কল্পিত প্রস্তাব- 

সমূহের খবর ইতিমধ্যেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, প্রতিপক্ষ দল চিৎকার 
করিতেছিল, গেল গেল, মায়াল্যাণ্ড হাতহাড়। হইল । আমাদের আসিবার 

চারদিন পূর্বে গিল্ড হলে একটি সভ! অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সভায় 
আয়ার্ল্যাগ্ডকে “হোম রুল্প' প্রদানের বিরোধিতা করিয়। প্রতিবাদর্ধবনি উদ্থিত 

হইয়াছিল । কেমন করিয়া এই বিল পার্লামেন্টে উত্থাপিত করা হইয়াছিল, 
সেইদিন সকাল হইতে পার্ল।মেণ্ট হাউসে মেম্বার ও দর্শকদের কি প্রকার 

ভিড় হইয়াছিল, বিলের কি রকম অভ্যর্থনা লাভ ঘটিয়াছিল, কিভাবে উহ। 

অগ্রাহ্য হইয়াছিল, পার্লামেন্টের অধিবেশন কিভাবে ভাঙিল, সে সব 
ইতিহাসের কাহিনী, এই বিবৃতির পক্ষে তাহ! অবান্তর । মিস্টার গ্লযাডস্টোন 

বিলটিকে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই সত্য ও ম্যায়ের ভিত্তিতে সমর্থন করিতে গিয়া 
ভুল করিয়াছিলেন, সেই বিষয়টিই আমার মনে সে সময়ে বিশেষ ছাপ 
আকিয়াছিল। তাহার. বিরোধীর! বিদ্রপের সঙ্গে বলিয়াছিলেন, “এরূপ 

নিরেট নির্ব,দ্ধিতার কথ ইহার পূর্বেকি কোনও রাষ্ট্রনীতিবিদ্ উচ্চারণ 
করিয়াছেন? ম্যায়! স্থবিচার! যেন একমাত্র ভাবাবেগ দিয়া প্রথিবী 
শাসিত হইতেছে। বিদেশী বেদখলকারীদের হাত হইতে যে সব 
দেশপ্রেমিক দেশকে মুক্ত করিতে চাহিতেছে তাহাদের হত্যাকাণ্ডের সমর্থনে 

অথবা নিরপরাধ শহরের উপর গোলাব্ধণের সমর্থনে ওকালতি করিবার 
জন্ত এ জাতীয় মহৎ নীতিকথ। তুলিয়। রাখ! উচিত ছিল ।” এ রকম ব্যাপক 



আমার ইউরোপ ভ্রমণ ৫১ 

একটি নীতির ব্যাপারে-_যেখানে স্বার্থপরতাকে প্রায় সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে 
হইবে-_সেখানে মিস্টার গ্ল্যাডস্টোন আপন দেশের লোকের ন্যায়বিচার 
বিষয়ে একটু অতিবিষ্বাসী হইয়াছিলেন। ন্যায়ের পক্ষে অতি জোরালে! 
যুক্তি থাকিলেও তাহ'র স্বদেশবাসীকে বুঝিতে তাহার ভুল হইয়াছিল । কিন্ত 
তাহা সত্বেও এরূপ একটি জরুরি যুগান্তকারী বিষয়ে ইংরেজের স্বভাবসিদ্ধ 
্যায়প্রিয়তার উপরে ঘে গ্ল্যাডস্টোনের মত একজন প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ 
সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিলেন তাহাতে ইংরেজ জাতির গৌরবই স্মুচিত 
করে। 

পূর্দেশসমূহে এমন গ্িনিস অজ্ঞাত। আমাদের দেশে যখন স্ুৃখ- 

শান্তির যুগ ছিল, যখন অনেক বিষয়ে আমর। নৈতিক মানের উচ্চস্তরে 
উঠিয়াছিলাম, এবং যে স্তরে ইউরোগীয়গণ এখনও উঠিতে পারে নাই, সেই 
যুগেও আমর! কখনও এরূপ আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার কথা চিস্তা করি 

নাই। চার হাজার বৎসর পূর্বে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ঠিক আগে তাহার 
সঙ্গে তুলনা করিলে জেনিভা কন্যভন্শনের ফলাফলকে শিশু বলিয়৷ বোধ 
হইবে। কিন্তু আমাদের দেশের নৃপতিগণ পররাজ্য হরণ করাকে কখনও 
পাপ বলিয়া গণ্য করিতেন না । অথবা পরাজিত জাতির জনগণের অবনত 
স্বাস্থ্য, শিক্ষার অভাব দূর করিবার জন্য বা নৈতিক মান উন্নত করিবার 
জন্য নির্দেশাদি পাঠাইয়া অথবা নূতন কোনও বিধান রচনা করিয়া 
তাহাদিগকে নিজেদের সমান স্তরে উন্নীত করিবার প্রয়োজনবোধ করেন 

নাই। যুদ্ধ করিয়! দিথ্িজয় করাতে ধর্মের অন্ভুমোদন ছিল, এবং এখানেই 
সব শেষ। বিজয়ীর আর কোনও কর্তব্য নাই। একমাত্র ইংরেজ জাতির 

বিধানসমূহ হইতেই আমরা নীতির দিক হইতে আন্তর্জীতিক রাষ্ট্রনীতি 
সমালোচনা করিতে শিখিয়াছি। কিন্তু আমরা সব বিষয়েই চরমে গিয়া 
উপস্থিত হই। নিজেরা ছবল এবং ক্ষমতাহীন, তাই আমরা বিবেচনাহ*ন- 

ভাবে শক্তিশালী জাতির ক্রিয়াকলাপের সমালোচন1! করি। মানুষের 

চরিত্র স্বভাবতঃই অসম্পূর্ণ, সেজন্য তাহাকে আমরা ক্ষমা! করিতে প্রস্তুত 

নহি। আমর! আশা করি ইংরেজ সর্বদা ম্যায়সংগত কাজ করিতে বাধ্য। 

আমর! আমাদের স্ববাসী দেবতাদের নিকট হইতে যতটুকু প্রত্যাশ। 
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করি, ইহা তাহ! অপেক্ষা বেশি! সমুদ্র মন্থনের কথা! স্মরণ করুন। 
সেখানে দেবতা ও অন্ুরদের মিলিত শুমে যে অমৃত উঠিয়।ছিল তাহ! 

হইতে অনুরদিগকে প্রতারণ। পূর্বক দেবতারা বঞ্চিত করিয়াছিলেন। 
বর্তমানের যেকোনও আইনজীবী বলিবেন, আইনতঃ এবং ধর্মতঃ তাহার 

অংশ অন্ুরদিগের প্রাপ্য । অথবা স্মরণ করুন দ্রৌপদীর বূপমুগ্ধ দেবতার! 
তাহার উপর কি শঠতার খেলাই না খেলিয়াছিলেন, যদিও তাহাতে 
তাহারা কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। আমি যদি ইংরেজ হইতাম, 

তাহ। হইলে ঈজিপ্ট ও অন্যান্য স্থানে ইংরেজদের কার্ধাবলীর সমালোচন! 

করিয়া তাহাদের শিরে যে তিরস্কার বষিত হইতেছে, তাহাতে আমি 
গর্ববোধ করিতাম। আমি ইহাকে ইংরেজ চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন 

বলিয়া মনে করিতাম। প্রাচ্যদেশবাসীর। ইংরেজ চরিত্রকে মনে মনে 

তাহাদের নিজেদের দেবতাদের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বলিয়া জানে। অন্যায় 

কোনও কাজকেই আমি সমর্থন করি না, পৃথিবীটা! যেমন, তেমনিভাবেই 
তাহাকে মানিয়৷ লই, এবং নিজেদের স্বার্থে এমন অবস্থায় পড়িলে কতখানি 

ন্যায়ের পথ হইতে আমরা সরিয়। যাইতাম, সেকথ। ভাবিতে চেষ্টা করি। 

জাতীয় নির্ধ।রণের ক্ষেত্রে সমালোচনা অবশ্থই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তাহা 

বুদ্ধিমানের সমালোচনা হওয়া চাই। 
আমার মতে আমাদের দেশে যাকে বল! হয় পবিত্রভাবে অন্যায় করা, 

এমন কি সেদিক দিয়া বিচার করিলেও ইংরেজ জাতিকে প্রশংসা! করিতে 

হয়, কারণ ইহাতে প্রম।ণ হয়, দেশে অনেক স্ুৃচিস্তাশীল ব্যক্তি আছেন 

ধাহার্দিগকে এরূপ কাজ করিতে হইলে ধাঞ্সা দিবার এবং প্রতারিত 
করিবার প্রয়োজন হয়। পুথিবীর সমস্ত দেশের মধ্যে এই দল সবচেয়ে 
বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন, এবং প্রতি বৎসরই ইহার ক্ষমতা! বৃদ্ধি পাইতেছে। 
তাহ! না হইলে দাসত্বপ্রথা দূর হইত না, ক্যাথলিকদের অক্ষমতা দূর হইত 
না, আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রোটেস্টাণ্ট চাঁ্চ তাহার জন্য ব্যবস্থিত সম্পত্তি হইতে 
বঞ্চিত হইত না, অথবা আযালাবামার সমন্যাঁও বিনাধুদ্ধে মিটিত না। মিস্টার 
্র্যাডস্টোন এই দলকেই আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু হয় তিনি ইহার 
ক্ষমতাকে বাড়াইয়া দেখিয়াছিলেন, অথবা! তিনি বেশি দাবি করিয়! 
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বনিয়াছিলেন। কারণ আয়ার্ল্যাণ্ড সাআাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, 
এই চরম আত্মত্যাগ ইংল্যাণ্ডের নিকট হইতে আশা করা চলে না) যদিও 

মিস্টার গ্রযাডস্টোনের বিপে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথ! ছিল না। কিন্ত ভুল 

বোঝার ফলেই এই বিরোধিতা । ইংল্যাণ্ডের এত কাছে একটি বিচ্ছিন্ন 

স্বাধীন রাষ্ট্রের অর্থ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস 1 কিন্তু মিস্টার গ্রযাডস্টোন 

তার বিলে এই বিচ্ছিন্নতা কখনও চাহেন নাই । 

মিস্টার গ্ল্যাডস্টোন যে নীতিকে সমর্থন করিতেছিলেন তাহার প্রধান 

শক্তি ব্রিটিশ স্থার্বের ভিত্তিতেই রচিত হইয়াছিল । এবং সে নীতির মধ্যে 

যেটুকু ম্যায়নিষ্ঠার কথা ছিল তাহ! ছিল নিতান্তই দ্বিতীয় পর্যায়ের 
বিবেচনা । মিস্টার গ্র্যাডংস্টান প্রথমটির উপরে বেশি জোর না দিয়! 

দ্বিতীয়টির উপর অতি বেশি জোর দিয়াছিলেন, দেই জন্যই ৩] ব্যর্থ হইল । 

বাহিরের কোনে দর্শক যদি সেখানে উপস্থিত থাকিতেন, ভাহ। হইলে তিনি 

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেন, গ্র্যাডস্টোন খুব সহজেই বিরোধীদের 
উদত্তজনা প্রশমিত করিতে পারিতেন, এবং সম্মানের সঙ্গে, আরও প্রবল 

ভাবে, এবং সাফলোর অধিকতর সম্ভাবনার সঙ্গে, তাহার বক্তৃতার মধ্যে 

যে তাহার আয়াল্যাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার উদ্দেশ্য নাই, 

আয়াল্যাগ্ডকে শাস্ত করাই তাহার উদ্দেশ্য এবং ছুই দেশের মধ্যে 

সহ্ধদয়তার বন্ধনই পরিকল্লিত, তাহ! দেখাইয়। দিতে পারিতেন। যে 
কোনও উপায়ে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য এবং সাধারণভাবে সকল 
মানুষের মঙ্গলের জন্য এ লক্ষ্যে পৌছান দরকার মনে করি, কারণ এই 

বিরাট শক্তি__যে শক্তি পুথিবীর চারিদিকে নিজেকে বিস্তূত করিয়া 
দিয়াছে, তাহা ধ্বংস হইলে পৃথিবীর ভারপাম্য নষ্ট হইবে, এবং রোমান 
সাম্রাজ্য ধবংসে যে বিপৎপাত ঘটিয়াছিল তাহা! অপেক্ষা অনেক বেশি 
বিপৎপাত ঘটিবে এমন কি সভ্যততাকেই ইহা কয়েক শতাব্দী পিছাইয়। 
দিবে। মিস্টার গ্লাডস্টোন ও তাহার পার্টি পরে তাহাদের ভূল বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন, কিন্তু তখন অনেক বিলম্ব হইয়া! গিয়াছে । সমস্ত দেশ 

জুড়িয়া “আয়ার্ল্যাণ্ড গেল গেল” কোলাহলে “কাগজে বণিত ইউনিয়ন”-এর 

কথ! কোথায় ডুবিয়া গেল। আয়ার্্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে ইউনিয়ন 
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আছে কি1-__কখনও ছিল কি? না, ছিল না। আয়ার্ল্যাগ্ডকে সব 

সময়ে পরাজিত এবং অধিকৃত দেশরূপে গণ্য কর! হইয়াছে। তাহার 

নিজন্ব একটি পার্লামেন্ট ছিল কিন্তু তাহার কোনো স্বতন্ত্র ক্ষমতা ছিল ন1। 

মাত্র সতের বৎসরের (১৭৮৩-১৮০০ ) জন্য ছিল । সে সময়ে €৩-জর্জ ৩ 

অধ্যায় ২৮ ছারা আইন ও বিচার বিভাগীয় পূর্ণ ক্ষমত। দেওয়া হইয়াছিল । 
কিন্তু ফরাসী বিদড্রেহের ফলে সে সময়টা ছিল অব্যবস্থিত, অতএব এই লব্ধ 

ক্ষমতার পরীক্ষ। চালাইয়। যাওয়া সম্ভব হইল না। দেশে বিদ্রোহ লাগিয়াই 

ছিল, কখনও তাহ প্রকাশ্যে, কখনও গোপনভাবে । সাতশত বৎসর পুরে 
চতুর্থ পৌপ আভ্রয়ান এ দেশের জমি আাংলো-নরম্যানদের নিজেদের 

মধ্যে ভাগ করিয়া লইবার অধিকার দিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই 

আয়ার্পযা্ড ইংল্যাণ্ডের যখনই ঘরে বা বাইরে কোনও সম্কট দেখ! দিয়াছে 

তাহার স্থযোগ লইতে ছাড়ে নাই। ইংল্যাণ্ড যতকাল এরথম শ্রেণীর 

সামরিক শক্তিরূপে গণ্য ছিল, ততদিন আ'য়ার্লয।ণ্ডের আভ্যন্তরীণ অশাস্তি 

অগ্রাহ্া করা চলিত, কিন্তু যুদ্ধশক্তিতে ইউরোপের দেশগুলি ইংল্যাগ্তকে 

অতিক্রম করিয়া যাওয়াতে, সে এখন আর আয়ার্লযাগডকে বর্তমান অবস্থায় 

থাকিতে দিতে পারে না। আয়া্ল্যা্ডকে সম্পূর্ণভাবে ইংল্যাণ্ডের সংগে 
যুক্ত করিতেই হইবে। ইহার জন্য মাত্র ছুইটি পথ উন্মুক্ত আছে। তাহার 
একটি হইতেছে মিস্টার গ্র্যাডস্টোনের প্রস্তাব অনুযায়ী তাহাদের সঙ্গে 

সম্পূর্ণ বন্ধুত্বের পথে অগ্রসর হওয়া । আর অন্যটি হইতেছে জার্মানরা 

পরাজিত আলসাস প্রদেশের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিতেছে সেইরূপ 

করা। অর্থাৎ আয়াল্যাগুবাসীদিগকে আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে বহিষ্কৃত করিয়া 

দেশটি ইংরেজের দ্বারা ভরিয়া তোৌল৷। কিন্তু এরূপ একটি চরমপন্থা গ্রহণ 
করিবার পূর্বে আইরিশদিগকে রাষ্ট্রে শাস্তিপ্রিয় অধিবাসীরূপে টিকিয়া 
থাকিবার সুযোগ দেওয়া উচিত। যদি তাহার! এ সুযোগের অপব্যবহার 

করে তাহ! হইলে সমস্ত জগৎ তাহাদিগকে ধিক্কার দিবে এবং তখন ইংল্যাণ্ড 

তাহার আত্মরক্ষার জন্য যদি অশাস্ত লোকদের সরাইয়! দিবার ব্যবস্থা করে 

তাহ! হইলে সে সকলের সমর্থন পাইবে । প্রথমতঃ ইংল্যাণ্ড যথেষ্ট প্রবল 
স্থতরাং আয়াল্লযাণ্ডের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার সে করিতে পারে । আর 
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যদি দেখা যায় তাহা ব্যর্থ হইল, তখন সে তাহাদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা 
করিতে পারে। তৃতীয় পথ, আধা-অনিচ্ছাজাত বলপ্রয়োগ, এবং ভূমি- 
সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে অসম্পূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন, কিন্তু ইহা! সর্বাপেক্ষা 
ক্ষতিকর এবং অকারণ সময় নষ্ট। শেষ পর্বস্ত ইহাতে কোনও ফল লাভ 

হয়না। আয়ার্ল্যাণ্ডের সম্পর্কে যে বিতর্ক চলিতেছে তাহা ভারতবাসীরা 
আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছে । কারণ তাহারা জানে এমন দিন 

আমিতেছে-_এবং সে দিন যত দূরেই থাঁক-_ ইংল্য'গুকে আরও বৃহৎ হোম 
রুল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে ;--এবং সেটি ভারতের জন্য 

হোম রুল। ইংল্যাণ্ডের প্রভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইযু। ফ্ংগযু$ কেখনে। 
ভারতীয়েরই কাম্য নহে, ভারভীয়ের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা ব্রিটিশ কলোনির 
হ্ববিধাগচলি ভে!গ করা । তারা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের জাতীয়করণ 
চাহে। 

একজন ভারতীয়ের চোখে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে বসিয়! এখানকার এই 

রাজনৈতিক তৎপরতা, কর্মব্যস্তত1 ও উত্তেজন] দর্শন করা একটি অভিনব 

ঘটন!। পূর্ব দেশসমূহে কমন্ওয়েলথ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে রাজব্যক্রিত্বই 
একমাত্র নীতিনির্দেশকরূপে গণ্য । দেশের মালিক রাজা, তিনি তাহার 

খুশিমত দেশটিকে বিক্রয় করিতে পারেন, কাউকে বিলাইয়৷ দিতে পারেন, 
দেশের ভাগ্য লইয়া জুয়া! খেলিতে পারেন। ভারতের যখন সুদিন ছিল, 

এ রকম ঘটন1 তখন ঘটিয়াছে, এবং তখন লোকেরা পৌরুষ দেখাইয়া 
তাহার! প্রতিবাদ জানায় নাই, তাহার পরিবর্তে তাহারা ঘরে বঙপ্গিয়। নিজের 

মাথার চুল ছিড়িয়াছে এবং স্ত্রীলোকের মত কাদিয়াছে। ইংল্যাণ্ডের 
লোকের আচরণ অন্ঠ জাতীয় । সেখানে প্রত্যেকটি ব্যক্তি রাষ্ট্রশক্তির এক 

একটি অঙ্গ এবং অংশ । তাহার! নিজেদের মূল্য জানে, দায়িত্ব বোঝে, 
এবং তাহারা বিশ্বাসভাজন | আয়ার্ল্যাণ্ডের হোম রুলের বিষয়ে যখন 

বিতর্ক চরমে উঠিয়াছিল তখন জনসাধারণ যে সম্মানজনক ব্যবহার 

করিয়াছিল তাহা! অবশ্টই একজন ভারতীয়ের পক্ষে আনন্দদায়ক । 

থিয়েট!রে, রেলগাড়িতে, ওমনিবাসে এবং অন্যান্য সমস্ত স্থানে আলোচনার 

বিষয় গ্ল্যাডস্টোন, হোম রুল, ইউনিয়ন ও সেপারেশন। সেপারেশন 
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সর্বনাশ, আয়ার্লযাণ্ড পুথক হইয়া যাইবে? ফ্যাশানেবল জেপ্টলম্যানগণ 
তাদের ক্লাবে, বণিকেরা তাহাদের অফিলসঘরে, যন্ত্রশিলীরা তাহাদের 

কারখানা ঘরে, ক্যাবচালকের! ক্যাবে বসিয়া, রেস্টোরাণ্টে পরিবেশক 

পরিবেশিকাগণ রেস্্টারাণ্টের গুগডাপ্রকৃতির লোকেরা পানালয়ে বসিয়া, 

রেলওয়ে পোর্টারগণ, খবরের কাগজের বিক্রেতাগণ, প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে 

এই গুরুহপূর্ণ বিষয়টি লইয়া সব সময় আলোচন1 করিতেছে । লগুনে 
একটি লোককেও দেখিলাম না ঘে গ্র্যাডস্টোনকে সমর্থন করে । তাহার 

অন্রগামীগণ, মফস্যলবাসীগণ, বিশেষ করিয়া স্কটল্যাগুবাসীরা। মিস্টার 
গ্রযাডস্টোনের সম্পর্কে এ পর্যপ্ত যাহা শোনা গেল তাহার অর্ধেকও যদি 

বিশ্বাস করিতে হয়, তাহ। হইলে মনে হইবে তাহার অপেক্ষা বড় প্রতারক 

পৃথিবীতে আর জন্মগ্রহণ করে নাই। পক্ষান্তরে তাহার যাহার৷ সমর্থক 

তাহার! গ্রাাডস্টানকে প্রায় দেবতা মনে করে । একদিন আমি এক খণ্ড 

পেলমেল গেজেট কিনিয়াছিলাম সাউথ কেনসিংটন রেলওয়ে স্টেশনে ৷ 

সেখানে একটি লোক দ।ড়াইয়। ছিল, সে আমার হাতে কাগজ দেখিয়াই 

মিস্টার গ্ল্যাডস্টোনকে অকথ্য ভাষায় গাল পাঁড়িতে লাগিল। সেষযাহা 

সব বলিয়াছিল, তাহার ভিতরের একটি কথা-_ মিস্টার গ্র্যাডস্টোন “বুড়ী 
ধোপানী”। ইহ] শুনিয়। একজন বলিল, “তাহ! হইলে অস্ততঃপক্ষে তাহার 

হাত ছটি নিফলঙ্ক আছে।” দলগত স্ুগ্ম রাজনীতিতে এখনও আমর! 

অভ্যস্ত নহি, সেজন্য মিস্টার গ্ল্যাডস্টোনের বিল উপলক্ষে দেশের মধ্যে 

যে উত্তেজন। দেখা গেল, তাহাতে আমর! সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হইয়। পড়য়া- 
ছিলাম। অবশ্য এই উত্তাপ কমিয়! যাইবে, আয়ার্লাণ্ড হোম রুম পাইবে, 

এবং ছুই দেশের সংযুক্তি কাগজেই আবদ্ধ থাকিবে না, হৃদয়েরও মিলন 

ঘটিবে, এবং ভবিষ্তুৎ বংশীয়ের৷ এই উন্মাদনার যুগ স্মরণ করিয়৷ তখন 
হাসিবে । ১৭৮০ সনে গ্রাট্টান বলিয়াছিলেন-__(গ্রা্টান আইরিশ আইন- 

জীবী ও রাষ্ট্রনীতিবিদ) “আমি আর কিছুই চাহি না, আমি আমার 

স্বদেশীদের সঙ্গে শুধু স্বাধীনতার হাওয়া নিশ্বাসে টানিতে চাহি। তোমাদের 
শৃঙ্খল ভাঙা ও তোমাদের গৌরব চিন্তা করার বাহিরে আমার কোনও 
উচ্চাকাজ্ষা! নাই। যতদিন পর্যস্ত আয়ার্ল্যাণ্ডের দীন্তা৷ কুটিরবাসীর 
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ছিন্নবস্ত্রে ব্রিটিল শৃঙ্খল ঝন্বন্ করিতে থাকিবে, ততদিন পর্যস্ত আমি সন্তুষ্ট 
থাকিব না। সে বিবস্ত্র থাকিতে পারে, কিন্ত সে শৃঙ্খলিত থাকিবে না। 

আমি দেখিতেছি সময় আসিয়! গিয়াছে, প্রাণ জাগিয়! উঠিয়াছে, ঘোষণার 
বীজ বপন করা হইয়াছে ; এবং যদিও উচ্চস্তরের ব্যক্তিগণ মত পরিবর্তন 
করেন, উদ্দেশ্য টিকিয়া থাকিবে, এবং লাধারণ্যে ভাষণদানকারী বক্ত'র 
(গ্রা্টান নিজে আয়ার্ল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ বক্ত। ছিলেন ) মৃত্যু হইলেও তিনি যে 
অনির্বাণ অগ্নিশিখা বহন করিতেছিলেন তাহ! বাহককে অতিক্রম করিয়া 

জ্বজিতে থাকিবে, এবং স্বাধীনতার নিশ্বাস পুণ্য।ত্াদের বাণীর মতই 
তাহাদের মৃত্যুর সঙ্গে থামিবে ন11” মিস্টার গ্র্যাডস্টোনও এখন এই 

জাতীয় ভাব প্রকাশ করিতে পারেন। 

আমাদের লগ্ডন পৌছিবার পরেই আমরা, নিহিলিস্টদের একটি সভা 
লণ্ডতনে হইতেছে এই মর্মে একটি সংবাদ পড়িয়াছিলাম। (ইহার। 

নাস্তিবাদী)। একজন ভারতীয়ের পক্ষে একজন জীবন্ত নিহিলিস্টকে 

দেখা কৌতৃহলোদ্দীপক। সভা যেখানে হইতেছিল সেখানে আমি 
গিয়াছিলাম। কিন্তু আমি পৌছিবার পূর্বেই সভার কাজ শেষ হইয়। 
গিয়াছিল। নিহিলবাদ কি বস্ত্র সে বিষয়ে আমার মনে কোন স্পষ্ট ধারণ! 

নাই। তাহারা কি চাহে তাহাও জানি না। অতএব তাহারা বিপথগামী 

একদল উগ্রপন্থী, অথব! মানবকল্যাণকামী কোন দল যাহারা অন্যায়ভাবে 
তাহাদের সময়ের বহু পূর্বেই আবিভূতি হইয়াছে তাহা বলিতে পারিলাম 
না। যাহাই হউক এরপ দৃঢ়নিষ্ঠ উদাসীন মানবযুখ পৃথিবীতে সম্ভবতঃ 
ইতিপূর্বে আর দেখ! যায় নাই। লোকে আত্মবিসর্জন দেয় বিশেষ একটা 
উদ্দেশ্য লইয়া । কেহ ন্বর্গ কামনায় অবর্ণনীয় দুঃখ বরণ করিয়া মার! যায়। 

তাহার মৃত্যুর প্রেরণ। যোগায় স্বর্গ। তাহার ধারণ। মৃত্যুর পর তাহার 

আত্ম! স্বর্গে উড়িয়া যাইবে । গাজি মুসগগমানর! স্বর্গে সুন্দরী হুরি, অযুতের 

স্টিক বার্ণা ও অন্ান্ত নানা সুখ লাভের উদ্দেশ্যে মৃত্যু বরণ করে। হিন্দু 

নারী নিজেকে পুড়াইয়। মারে পরজীবনে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হইবার পূর্ণ 
বিশ্বাস লইয়।। দেশপ্রেমী এবং যোদ্ধা মৃত্যু বরণ করে দেশের জন্য, 
ঈশ্বরে বিশ্বাস লইয়৷ এবং যে কারণের জন্য মৃত্যু বরণ করিতেছে তাহ 
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ম্যায়সঙ্গত এই ধারণ! লইয়া। কিন্ত নিহিলিস্টের মনে কোন্ আশা ? 
পুরুষ অথবা! নারী সকলেই আত্মা অথব1 ঈশ্বর এবং ভবিষ্যৎ জগৎ বিষয়ে 
বিশ্বাসহীন। নিহিলিস্ট পুরুষ অথবা নারী (নারীর সংখ্যাই বেশি) 
আত্মোৎদর্গ করে একটি অলীক ধারণার বশবর্তাঁ হইয়া। খুবই হুঃখের 
বিষয় যে, ইহাদের আত্মোৎসর্গ নিরপরাধের রক্তে কলঙ্কিত। একটি ধারণার 
জন্য লড়াই কর অথবা প্রাণ দেওয়া ভারতীয় মনের পক্ষে কল্পনাতীত । 

কিন্ত এ ব্যাপার ইউরোপে প্রায় সবজনীন, সেখানে কোনো একটি নীতির 

জন্য মামুষ গ্রচুর ত্যাগ ত্বীকার করিতে সর্বদা! প্রস্তত। একটি বালকের 
সম্পর্কে একটি ঘটনার কথা বলি। সেযেভাবে আহত হইয়াছিল, তাহ! 

ৃ্টান্তত্বরূশ উর্েখ করা যাইতে পারে। সে কিভাবে চোখের পাশে 
ক্ষতচিহ্ন আকিল জিজ্ঞ।সা করাতে বলিল, অন্ত একটি ছেলের সঙ্গে তাহার 

লড়াই হইয়াছে । সে বলিয়াছিল “তোর বোনের চোখ টের।।” তাই 
তাহাকে আমি আক্রমণ করিয়াছিপাম। তাহাকে জিজ্ঞাস! কর! হইল 

সত্যই কি তোমার বোনের চোখ টেরা? সে বলিল, না, না, আমার 

কোনও বোনই নাই। তাহ। হইলে লড়াই করিতে গেলে কেন? সে 

বলিল, আমি নীতির জন্য লড়াই করিয়াছি । বোন থাকুক বা ন! থাকুক 

মে কেন বলিবে ষে তোর বোনের চোথ টেরা?_-লড়াই করিবার 

পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি বটে । 



৪ 

১৮৮৬ সনের ৪ঠ| মে তারিখে ব্রিটিশ কলোনি সমূহের ও ভারতের 
প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত হইল। সেদিন সকালবেলাটি ছিল ভারী চমতকার-_ 
'রানীর আবহাওয়া; বলে ইংল্যাণ্ডের লোকেরা । সেইদিন আমাদের প্রিয় 

সম্রাজ্জীকে দর্শন করিলাম । ব্রিটিশ প্রজামাত্রেই সম্রাজ্ঞী দর্শনকে মহা 
গৌরবজনক মনে করিয়া থাকে । সম্রাজ্জীমাতার আমরা অন্ুগ্রহপ্রাপ্ত 
সম্তানই ত' বটে। উপস্থিত নানাদেশের সবাই তাহার সহিত একে 

একে পরিচিত হইয়া সরিয়া যাইতেছেন, তাহার মুখে সম্তোষের চিহ্ন, 

আমাদের প্রতি বিশেষভাবে তাহার সস্তোষপুর্ণ দৃষ্টি । আমাদের কার- 
শিন্নীগণ তাহার পাদস্পর্শ করিবার সময় যে দৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা 
সবারই অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল । আমাদের দেশের নান! প্রদেশের কারু- 

শিল্পীরা ছিলেন- পেশাওয়ারের, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার, তুষারাবৃত ভুটানের 
এবং কুমারিকা অস্তরীপের 

বেল। সাড়ে এগারোটার সময় যুবরাজ ( তিনি প্রিন্স অভ ওয়েল্স্-ও ), 

প্রিন্স আলবার্ট ভিন্টর অভ ওয়েল্স্ (ভিক্টোরিয়ার স্বামী) এবং রাজকুমারী 

লুইস, ভিক্টোরিয়া এবং মড সহ লাইফ গার্ডের রক্ষণাধীন প্রদর্শনীতে 

আসিয়া উপস্থিত হন। রাজপরিবারের অন্য ধাহারা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, 

তাহারা যথাক্রমে ক্রাউন প্রিন্সেস অভ জার্মানী, ডাচেস অভ এডিনবরো, 

ডিউক ও ডাচেস অভ কনট, শ্লেজবিগ হোলস্টাইনের প্রিন্স ও প্রিন্সেস 

ক্রিয়ান, লরনের প্রিন্সেন লুইস ও মার্শোনেন, লরনের মারকুইন, 

বাঁটেনবের্গের প্রিন্সেস বিয়াট্রিস ও প্রিন্স হেনরি, ডিউক অভ ক্যামব্রিজ, 

প্রিন্স মেরি আযাডেলেড, ডিউক অভ টেক, প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া টেক, 

হানোভারের প্রিন্সেস ফ্রেডেরিকা, ব্যারন ফন পাবেল রামিংগেন, 

ওল্ডেনকুর্গের লাইনিংগেনের প্রিন্স ও প্রিন্সেস, সাক্স-ভাইমারের প্রিন্সেস 

এডওয়ার্ড, হোহেনলোহে*লাংগেনবুর্গের প্রিঙ্প ও প্রিন্স ভিন্টর এবং 

কাউটেস থেয়োডোরে গ্রাইথেন। প্রায় ১২টার সময় রাজকীয় 

ট্রাম্পেটবাদকের! ট্রাম্পেট ধ্বনি করিয়৷ রাজ্জীর আগমনবার্তা ঘোষণা 
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করিঙ্গ। সম্রাজ্ঞী সাধারণ কালো রঙের পোষাক পরিয়াছিলেন, তাহাতে 
কোনও রাজচিহ্াদি ছিল না। তার চলনভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ভিন্ন অন্য কোনও 
উপায়ে জানিবার উপায় ছিল না যে সম্মুখে বিরাট ভারত সম্রাজ্ঞী 
উপস্থিত। তিনি প্রথমে উপস্থৃত সবার প্রতি সৌঙ্জন্ প্রকাশ করিলেন, 
পরে আত্মীয়দের চুম্বন করিলেন। অতঃপর প্রিন্স অভ ওয়েল্স্ কর্তৃক 
ভারতের ও উপনিবেশগুলির প্রতিনিধিদিগের সহিত একবারে পরিচিত 

হইলেন। এই অনুষ্ঠানের পর আমাদিগকে প্রদর্শনীর অন্য একট! অংশে 
লইয়া য19৮ হইল। দেখানে ভারতীয়গণ সআজ্জীর উদ্দেশে একটি 
ভাঁষণ উপহার দিবেন বলিয়। অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে বিরাট 
একটি রাজকীয় প্রেসেশন গঠিত হইল। 

এই প্রোসেশন প্রদর্শনীর প্রধান প্রবেশ-পথ হইতে ঢাকা বারান্দা পথ 

দি;1 অগ্রসর হইতে লাগিল । এই পথে ভারতীয় নানা জাতীয় সৈন্তদের 
মুন্ময় মডেল মুতি সারিবদ্ধ অবস্থায় সাজান ছিল । খোদাই করা দারুশিল্প- 

গঠিত ছাঁতের নিষ্নপথে যাইবার সময় দেখ। গেল সেখানে “যতোধর্মস্ততোজয়ঃ 
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ড1০60:5৮।॥ ইহার পর ভারতীয় অঙ্গনে প্রবেশ কর! গেল। ওস্তাদ 

কার শিলীদের দ্বার। চমতকার সাজান অঙ্গনটি। অবশেষে প্রোসেশন 
“ভারতীয় প্রাসাদে” গিয়া! উপস্থিত হইল। এইখানে আমরা অপেক্ষা 

করিতে লাগিলাম। এইখানে প্রিন্স অভ ওয়েল্স্ আমাদিগকে একে একে 
সম্রাঙ্জীর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। যে সব ভারতীয় শিল্পী 

আমাদের বিপরীত দিকে দণ্ডায়মান ছিল, তাহাদিগকে “রাম-রাম” বলিয়া 

অভিবাদন করিতে শেখান হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন মুসলমান 

ছিল, তাহীর। “রাম-রাম” বলিল বটে, কিন্তু অভ্যাস ন। থাকাতে প্রাম- 

রাম” এর সঙ্গে “মআল-আহমদ-উল-ইল্ল।” জুড়িয়! উচ্চারণ করিল। তাহারা 

ক্রমাগত বলিতে লাগিল “রম-র।ম আল-আহমদ-উল-ইল্লা- রাম-রাম, 

আল-আহমদ-উল-ইল্লা।” এই পর্ব শেষ হইলে অভিভাষণ পাঠ করা 
হইল, তাহার পর প্রোসেশন চলিতে লাগিল । ইহার পর আমাদের 

কর্তব্য কি, তাহা বুঝিতে ন৷ পারিয়া উহাকে অনুসরণ করিতে লাগিলাম। 
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আমরা অতঃপর অস্ট্লিয়া এবং কানাডার অঙ্গন পার হইয়া গেলাম, এবং 
আযালবার্ট হলে আগিয়া উপস্থিত হইলাম। আমর! ঠেলিয় ঠুলিয়৷ অগ্রসর 
হইতেছি, এমন সময় সার কান্লিফ-ওয়েন উদ্বেগের সঙ্গে আমাদের কাছে 
ছুটিয়। আসিয়া বলিলেন, “আপনার। এ কি করিতেছেন ?” তখন আমাদের 

খেয়াল হইল আমর! ভূগ করিয়াছি । এখানে অভিভাবণ পাঠ শেষ হইলে 
আমর! সম্রাজ্জীর সঙ্গে রাজপরিবারকে অনুসরণ করিয়। চলিতে লাগিলাম। 

আমর! তাহাকে বিভ্রান্তভাবে জিচ্তাসা করিলাম, “মামর। কি করিয়! 

যাইব?” তিনি বলিলেন “না, যেখানে আছেন, সেইখানেই থাকুন ।” 

আমরা আমাদের ভুলের জন্য খুবই ছঃখ প্রকাশ করিলাম, কিন্তু তখন যাহা 

হইবার হইয়া গিয়াছে, এবং ফিরিয়। যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও তখন তাহ 

আর পারিতাম না, কারণ পিছনের ভিড় তখন ছুর্ভেষ্ঠ। অতএব যেখানে 

ছিলাম, সেখানেই রহিয়া গেলাম। প্রদর্শনীর উদ্বোধন-মন্ুষ্ঠান যেখানে 
সম্পন্ন হইল সেই রয়্যাল আলবার্ট হলটি বিরাট আকারের এবং 
চক্রাকার। উপরে কাচের গম্বজ, এবং হলে দশ হাজার লোক ধরে। 

১৮৬৮-৭১ সনে এই হলটি এক কম্পানি কর্তৃক নিমিত হয়, নির্মাণে 

ছুলক্ষ পাটগু ব্যয় হইয়াছিল। হলের প্রত্যেকটি ইঞ্চি দর্শকে পূর্ণ হইয়া 
গিয়াছিল, এবং আমি সাধারণ দর্শকের স্থানে যেখানে দাড়াইবার জায়গা 

পাইয়াছিলাম, সে জায়গাটি অনুষ্ঠানের বিপরীত দ্িক। যেখান হইতে 
সম্মুখে অর্ধচক্রাকার শুধু দর্শকদের মাথা! দেখিতে পাইতেছিলাম। রাজাসন 
ছিঙ্গ উচ্চ ভূমিতে ডেইসের উপরে, তাহার সম্মুখে সম্রাজ্ৰী বসিলেন, তাহার 
দক্ষিণ দিকে রহিলেন প্রিন্স অভ ওয়েল্স্, এবং পরিবারের অন্যান্তর] ছুই 
দিকেই দীড়াইয়া রহিলেন। আর যাহার! তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন 
ভাহারাও প্রোসেশন আযালবার্ট হলে পৌছিলে ইংরেজীতে জাতীয় সঙ্গীত 
গাওয়! হইল। গাহিলেন রয়্যাল আলবার্ট হল কোর্যাল সোসাইটি । 

সম্রাজ্ঞী ডেইসে পৌছিলে দ্বিতীয় গানটি সংস্কৃতে গাওয়া হইল। সংস্কৃতে 
অনুবাদ করিয়। দিয়াছিলেন অধ্যাপক ম্যাকস ম্যুলার। অন্ুবাদটি 

এইরূপ _ 

রাজ্ৰীং প্রসাদিনীং লোক-প্রণাদিনীং পাহীশ্বর ! 
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77176 0066], 006 £1501005, 0110 101000৬160১ 

52৬০১ 09 1,010! 

লক্্ী-প্রভাসিনীং শক্রপহাসিনীং, 

তাং দীর্ঘশাসিনীম্; পাহীশ্বর ! 
[1) 1০6015 0111117186, ৪0 21610165 

5001111)5, 1021 10105 10111)5 

১৪৮৪১ 0) 1,010 ! 

এহি অস্মদীশ্বর, শত্রন্ প্রতিশ্চির, 
| উচ্ছিন্দ্ধি তান্। 

4৯00102800১ 0 081: 1,010 ০1302170165 

5০8,062: 2101011)119101106 0106100 ! 

তচ্ছদ্ম নাশ মায়াশ্চ পাশয় 
পাহম্মদাশ্রয় সর্বান্ গণান্। 

[1611 11800 00170001)0, 

€010105 12501211.0100690%, 

0০১ 00০০ 0০1 1২০05০১ 211 0601012 ! 

তদ্রত্ব-ভুষিতাং, রাজ্যে চিরোশিতাং পাহশ্বীর ! 
৬101 65 ০00106 £1665 2.0011,60, 

17 0০ 11750020 1017-0.৮/611106, ১৪৮০, 

০) 1,010 ! 

রাজ্য-প্রপালিনীং সদ্ধর্মশালিনীং 

তাং স্তোত্রমালিনীং পাহীশ্বর ! 
লে ১ 002:1581100-0100500155, 05 50০9 195 

81010110759 176] 7100 019152 ৮1220160, 

5৪৬৩১ 09 1,010 1 

এই দ্বিতীয় সঙ্গীত আমরা সংস্কতে গাহিবার পর তৃতীয় সঙ্গীত 

ইংরেজীতে গাওয়া হইল। প্রিন্স অভ ওয়েলস ইহার পর সম্রাজ্জীর 

উদ্দেশে একটি ভাষণ পাঠ করিলেন এবং প্রদর্শনীর একটি ক্যাটালগ 
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তাহাকে উপহার দিলেন। সত্তাজ্বী ভাবণের উত্তরে কিছু বলিলেন এবং 

লর্ড চেম্বারলেনকে “প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত হইল' এই ঘোষণা করিতে আদেশ 

দিলেন। তাহ! শেষ হইলে সর্বমাধারণের কাছে তাহ! সম্রান্তীর ট্রাম্পেট 
বাদকগণ বাজনার সাহায্যে জানাইয়া দিল। এই লঙ্গে হাইড পার্কে 

তোপধ্বনির দ্বার। সম্রাজ্ৰীকে অভিবাদন জানান হইল। 

এই প্রদর্শনীর মধ্যে ভারতীয় বিভাগটিই অন্ত সব অপেক্ষা অধিক 

চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল । ঢাক৷ বারান্দার পথে প্রধান প্রবেশমুখে দর্শকেরা 
ভারতীয় সামরিক জাতিগুলির মডেল দেখিবেন। প্রাচ্যদেশে ইহারাই 
ইংল্যাণ্ডের শক্তি অক্ষয় রাখিয়াছে। অতঃপর যেখানে বহুমূল্য হীরে 
জহরত ও সোনা ও রূপোর প্লেটের এবং কারুকার্ধখচিত দস্তা ও তামার 

পাত্রগুলির সেই বিভাগ দেখিবেন। আরও দেখিবেন সক্ষম কাজের 

দারুশিল্প, ধাতুর উপর মিনার কাজ, পাথর ও কাঠের মধ্যে নক্সাযুক্ত কাজ, 
চুনি পান্না ও সোনার রং যুক্ত ল্যাকার বানিশের কাজ, নিপুণ হাতের বোনা 
পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বন্ত্রশিল্প এবং অন্যান বহুপ্রকার শিকল্পদ্রব্য, স্মরণা- 
তীতকাল হইতে যাহ! পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের বিম্ময় উৎপাদন করিয়া 
আদিতেছে। ভারতীয় শিল্প-এখবরধের সম্মুখে দীড়াইয়া তাহার! তাহাদের 

দক্ষিণ দিকে চাঠিয়া দেখিবেন বিরাট ভিড় জমিয়াছে ভারতের অরণ্য 

জীবনের একটুখানি বেশি উজ্জল বর্ণে আকা ছবির দিকে ৷ অল্প পরিসরের 
মধ্যেই একটি খাড়া উচুনিচু পাহাড়ের অংশ আকা হইয়াছে, তাহা উচু 
গছ ওঝোপবঝাড়ে চারিদিক ৰেষ্টিত। বাশ ও খেজুর গাও চারিদিকে 

কাটা ডালের গোড়া সমেত তাহাদের মধ্যে দেখ! যাইতেছে, এবং 

হিমালয়ের পাদদেশে যে লম্বা! লম্বা ঘাস জন্মে তাহ এবং অন্যান্য স্থানীয় 

বহু জিনিস তাহাতে জীক1 আছে। ভ:রতের সুখকর এই শিকারক্ষেত্রটিতে 

শিকারযোগা প্রাণীর ছবিতে ভরা । বাহার! ভারতে থাকিয়! এতকালে 
তরাই-এর জঙ্গলীজ্বর ও অন্ান্থ বহু বিপদ অগ্রাহ্য করিয়! এই সব স্থানে 

শিকার করিয়াছেন তাহাদের মনে সেদিনের স্মৃতি জাগিয়া উঠাতে তাহার! 
এ ছবি দেখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন । ছবির একদিকে বিরাট- 
দেহ হাতী শু'ড় উচ্চে তুলিয়া, মুখ হা! করিয়া দাড়াইয়া আছে, যেন যে 
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রয়্যাল টাইগারটি তাহার মাথায় থাবা বিধাইয়। দিয়াছে তাহাকে ঝাড়িয়া 

ফেলিতে ন৷ পারিয়া বেদনায় কাদিতেছে। বাঘের থাবার স্থান হইতে রক্ত 

ঝরিয়া পড়িয়। নিচের হলুদ ঘাসকে ছোপ ছোপ রাঙাইয়া তুলিয়াছে। 
হাঁতীর ভয়ার্ত চিৎকার এবং বাঘের ক্রুদ্ধ চাঁ”1 গর্জনে ভীত হইয়। একদল 
হরিণ নিশ্চিন্ত তৃণভোঞ্জন ফেলিয়া বিপরীত দিকে ছুটিয়া চলিতেছে। 
উহাদের ভিতরের একটি সাহসী আন্টলার মাথা হরিণ দূরে গিয়া ঘাঁড় 
ফিরাইয়া! কৌতৃহলবশতঃ চাহিয়। দেখিতেছে ব্যাপারটা কি। একটি গাছের 
মাথায় একদল ভীত বানর পাতার আড়ালে লুকাইয়াছে, তাহাদের বাচ্চারা 
গর্জন শুনিয়া মায়েদের বুকে সংলগ্ন হইয়া আছে। ময়ুরের দল সবুজ 

ঘাসের আড়ালে আশ্রয় লইয়াছে, কিন্তু অভিজ্ঞ শকুন ভবিষ্যৎ ভোজের 

আশায় খুশি হইয়া আকাশে উড়িতেছে। দৃশ্যের আর এক ভাগে বেঙ্গল 
টাইগার ঘাসের আড়ালে নিশ্চিন্তে চরা পশুর উপর ঝাপাইয়া পড়িবার 

জন্য ওৎ পাতিয়া! আছে। জঙ্গলের দৃশ্টে কিছু বাড়াবাড়ি থাকিলেও 

মোটের উপর উহ! চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। চিত্রকরকে অল্প জায়গায় সব 

দেখাইতে হইয়াছে, সেজন্য কিছু আতিশয্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। 

দর্শকদের বাম দিকে ভারতীয় অর্থনীতি বিভাগের অঙ্গন | এইখানে 

নানা আদিবাসীদের মডেল ভারতীয় উৎপন্ন শিল্পাদির মাঝে মাঝে স্থাপন 

করা হইয়াছে । বেঁটেখাটে৷ আন্দাম।নবাসী স্ত্রীলোককে দেখা যাইতেছে, 
কড়ি ও গাছের পাতায় দেহ সজ্জিত, তাহার ঘন কৃষ্ণ বক্ষে একটি নরকপাল 
হুলিতেছে। এটি কোনও নিকট ভাত্বীয়ের হইবে । তাহার স্বামী তাহার 
পাশে দাড়াইয়া আছে, তাহার হাতে বর্শা, তাহার চুল আধুনিক ফ্যাশানে 

কোকড়ান। যাহার চেহার। হইতে এই মডেলটি প্রস্ত সে অবশ্যই 

তাহাদের সমাঞ্জের একজন বিলাসী লোক। আন্দামানীরা নেগ্রিটো 
বংশোদ্ভুত, ইহারা নিকটস্থ নিকোবর দ্বীপের লোকদের মত নহে, তাহাদের 
মধ্যে মালয় উপাদানের আধিক্য বেশি। বেশ কিছু মঙ্গোল শোণিতও 

তাহাদের মধ্যে মিশিয়াছে। দর্শকেরা এখান হইতে অগ্রসর হইয়। গেলে 

দেখিতে পাইবেন ক্রমেই মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্য অধিকত্তর প্রকট । যখন 
দর্শকগণ আরও একটু সরিয়া যাইবেন, সেখানে ইরাবতী বদ্ীপের বর্ম 



আমার ইউরোপ ভ্রমণ ৬ 

এবং পাহাড় অঞ্চলের কারেনদের দেখিতে পাইবেন। ন্ৃতাত্বিক মডেল- 
গুলি অনুসরণ করিয়া ভারতীয় উত্তর-পূর্ব সীমান্তের লোকদের দেখিবেন, 
তাহারা সবাই মঙ্গোলীয় জাতির মানুষ। সেখানে কটারঙের সিনফো 
দাড়াইয়া আছে। তাহার মাথায় ভাজে ভাজে পাকান বেতের টুপি, হাতে 
তাহার চিরলঙ্গী দাও । এরই সাহায্যে সে লড়াই করে, পরাজিত শক্রর 

মুণ্ডটি কাটিয়া ফেলে, জঙ্গল পরিঞার করে, পাহাড়ে শম্তক্ষেতে ব্যবহার 
করে, এবং ঘরের যাবতীয় কাজ করে। তাহার পরে গবিতভঙ্গিতে 

দণ্ডায়মান নাগা, যুদ্বোর জন্য প্রস্তত হইয়া! রহিয়াছে, রং করা মানুষের চুল 
ও ছাগলোম তাহার বুকে ঝুলিতেছে, এক হাতে কারুকার্য কর! দীর্ঘ বর্শা, 
অন্য হাতে বাঘের চামড়ার ঢাল, যৌবনকালের প্রথম শিকারের পারি- 
তোধিক। মানুষের চুল ও ছাগলোমের মালা হইতে জান! যাইতেছে 
এই পুরস্কার সে তাহার জাতির নিকট হইতে তাহাদের শত্রুদের মুণ্ড- 

শিকারের বীরত্বের জন্য লাভ করিয়াছে । এটি বিশেষ সম্মানের চিহ্ন, 

বীর ভিন্ন ইহ] অন্য কেহ লাভ করিতে পারে না। মোটের উপর নাগার৷ 
বর্বর । এই জন্যই তাহাদের সম্মানচিহ্ন এমন স্থল ও আদিযুগের উপযোগী । 

সভ্যতা প্রাপ্ত হইলে রিবন এবং তারক। শোভ৷ পাইত। তাহার এই 

খ্যাতি তাহার মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ। যে “বীর' নির্মমভাবে নরনারীশিশুদের 
হত্যা করিয়াছে, ছুর্বল প্রতিবেশীর সর্বন্থ লুন করিয়াছে, এবং তাহার চলার 
পথে শুধু মৃত্যু এবং ধ্বংস অনুসরণ করিয়াছে তাহার গাথা কোনও কবি 

গাহিবে না। নিজের লোকদের পাইকেরি হিলাবে জবাই করার কথাও 

কোনও নাগ! এতিহাসিক সপ্রসংশ ভাষায় লিখিবে না। কোনও নীতি- 
বাদীও বংশধরদের কাছে তাহার কথা স্থায়ী গৌরবের কাজ বলিয়! উল্লেখ 

করিবে না। কাজেই তাহার এ গৌরব তাহাতেই শেষ । অবশ্য সে স্থায়ী 
গৌরবের আশায় হত্যা করে ন1, পৃথিবীর অন্যান্য অনেক জাতির মতই সে 

শুধু হত্যার আনন্দে নরহত্যা করে। হিন্দুরা অবশ্য এই রীতি হইতে মুক্ত 
আছে। পৃথিবীর সব দেশেরই আদিবাসীদের সর্বাপেক্ষা বড় আনন্দ, 

নদীর অথব। পাহাড়ের অপর পারের লোকদের হত্যা করা । ইউরোপের 

সভ্য ম্নানুষের! প্রতিবেশীদের গল। কাটার ইচ্ছ। দমন করিয়া রাখে বলিয়া 
৫ 
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তাহারা নিরপরাধ শেয়াল বা হরিণ হত্যা! করে, শিকারের জন্য বিশেষভাবে 

পালিত পায়রাও হত্যা করে। এ সবই “নির্মল” আনন্দ। ধনীরা 

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যায় হত্যা করিবার জন্য । নরওয়ের পাইন অরণ্যে 
তাহাদিগকে হরিণ হত্য। করিতে দেখা যাইবে, সুইস আলপস পর্বতে 

শ্যাময়হরিণদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে দেখা যাইবে, মৃগনাভি হরিপ হত্যার 

কাজে লিপ্ত দেখা যাইবে তুষারমৌলি হিমালয়ে, সুন্দরবনে বেজল টাইগার 

হত্যায় দেখা যাইবে, সিংহলের ঘন অরণ্যে হাতী শিকার করিতে দেখা 

যাইবে। তাহার! অস্ট্রেলিয়ার অরণ্যে যায় লাফাইয়া-চল। ক্যাঙারু হত্যার 

জন্য) দক্ষিণ আফ্রিকায় যায় জিরাফ হত্যার জন্য, সেখানকার পাহাড়ে যায় 

বন্য ছাগ শিকারের জন্য । খ্রীস্টান ধর্ম তাহাকে এই শিক্ষা দেয় যে, 

প্রাণীর প্রাণরক্ষার জন্মগত একাস্তিক ইচ্ছার দিকে কান দিও না, অতএব 

সে সুযোগ পাইলেই প্রাণী হত্যা করে, কাজে লাগুক বা না লাগুক। 

সমস্ত জাতির মধ্যে হিন্দ্ুদিগকে তাহার ধর্ম 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' শিক্ষা 
দেয়। ইউরোপীয়দিগের মতই নাগা জাতি হত্যাকে উপভোগ করিবার 

অভ্যাসট। আয়ত্ত করিয়া! লইয়াছে। কিছুকাল পূর্বে চতুর্দশ বর্ষায় এক 
নাগ। বালক এই গৌরবচিহ্ন বুকে ধারণ করিয়াছিল। প্রতিবেশী গ্রামের 
লোকদের সহিত ইহাদের বিবাদ ছিল। একদিন বালকটি গোপনে শক্রদের 

পল্লীতে গিয়! দাও হাতে জঙ্গলে লুকাইয়া! রহিল। সেখানে একট পাহাড়ী 
ঝর্ণ। ছিল। একটি স্ত্রীলোক সেইখানে জল লইতে আসিবামাত্র সে 

তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া উল্লাসের সহিত সেটিকে তাহাদের গ্রামে লইয়া 
গেল। গ্রামের সবাই তাহার এই বীরত্বের জন্ত তাহার গলায় গৌরবচিহ্ন 
পরাইয়। দিল। 

নাগার পাশে আসামের মিরি পাহাড়ের দৃশ্খ এই উপজাতির আচার- 
ব্যবহার, রীতি-নীতি অনেক বিষয়ে নিচু বাংলার হিন্দুদের সঙ্গে মেলে । 
ব্রাহ্মণদের মত তাহারা ব্যাপকভাবে বহুবিবাহ করে। স্ত্রীকে কিনিয়া 
আনিতে হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণদের মত টাক দিয়া নহে, জিনিসের বিনিময়ে | 

একটি মেয়ের গড় মূল্য তিনটি মহিষ, ত্রিশটি শুকর ও অনেকগুলি মুরগী। 
পুরুষ সমাজজীবনে যতগুলি সুবিধা ভোগ করে, মেয়েদিগকে ততগুলি 
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সুবিধা দেওয়1 হয় না । ঠিক হিন্দু বিধবাদের মত। এই অত্যাচার খাদ 
বিষয়েও চলে । নারাদের প্রতি এই বৈষম্যমূলক ব্যবহারের ব্যাখ্যা একটা 
দেওয় হয়। হিন্দুরা যেমন দিয়! থাকে । একট! উচ্চাঙ্জের নীতির কথা 
বলা হয়। প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে চলিতে ভয় হয়, তাই তাহাদের 

ভীরুতাকে সমর্থন করিয়া! বল! হয়, প্রথা মানিয়া চলাই সুবিধাজনক । 

উহার! বাঘের মাংস খায়। মেয়েদিগকে তাহ! দেয় না। পুরুষেরা বাঘের 
মাংসে শক্তিলাভ করে, উহাতে মনের জোর বাড়ে। কিন্তু বাংলার 

মেয়েদের অপেক্ষা তাহাদের মেয়ের অনেক বেশি ভাগ্যবতী । তাহার! 

রুচিলঙ্গতভাবে পোষাক পরিতে পারে, ধর্মীয় অনুশাসনের ভয় দেখাইয়া 
তাহাদিগকে অর্ধ উলঙ্গ থাকিতে বাধ্য কর! হয় না। 

আসামের আবর জাতি ভারতীয় সন্াসীদের মত পোষাক পরে, 

গাছের বাকলের একখানি মাত্র কৌপীন সম্বল তাহাদের । তাহারই উপরে 
বসে এবং রাত্রে তাহাই গায়ে দেয়। খাম্পটি মডেলে শান জাতির 

প্রতিনিধি। আলদামের আর যাহাদের মডেল আছে তাহারা-_মিকির, 
ডাফপা, খাসিয়া, জয়ন্তীয়া। হিমালয়ের দৈর্ঘ্য বরাবর গঙ্গোত্রী পর্ষস্ত যে 
সব উপজাতির বাস, তাহারাও আছে, যথা গারোঃ মেচ, লিম্বো, লেপচ।, 
গোঁ এবং গাটোয়ালী। ইহারা পূর্ব বিতদের সঙ্গে নৃতাত্বিক দিক হইতে 
সম্বন্ধ-যুক্ত, ইহাদের নাক চ্যাপটা, গালের হাড় উচ্, এবং মুখে দাড়ি অত্যন্ত 
কম। ইহারা যে তাতার বংশ হইতে আগত ইহাতে তাহা প্রমাণ হয়। 

গাঙ্গের় উপত্যকার অল্পবিস্তর যাহারা আর্য বংশসম্ভুত, তাহার! উত্তরের 

মঙ্গোলীয় ও দক্ষিণের দ্রাবিড়দের মধ্যবর্তী স্থানে বাস করিয়। ছুই দিককে 

পুথক করিয়। রাখিয়াছে। সাওতাল, পাহাড়ী, ওরাও, কোল এবং গণ্ড, 

কোলারিয় উপজাতির প্রতিনিধিত্ব করিতেছে । অন্যদিকে তেলুগু, তামিল, 
ইক্ুগ1, বাদগার এবং সম্ভবত টোড। এবং কুর্গ দ্রাবিড় জাতির প্রতিনিধিত্ব 

করিতেছে । পশ্চিম ভারতের তুরানিয়ান বংশোদ্ভুত ঠাকুর কাটকারি এবং 
শনকলিদের মডেল রহিয়াছে । মথ্যপ্রদেশ হইতে আসিয়াছে ভীল এবং 

মীনার মডেল, ইহারা তথাকার আদিবাসীদের প্রতিনিধি । পাঠান, জাঠ 

এবং রাজপুতদের মডেল বিশুদ্ধ আর্ধদের প্রতিনিধিত্ব করিতেছে । 
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অগণিত দর্শক আনিতেছেন প্রতিদিন। ইহা হইতে একটি জিনিস 

স্পষ্ট বুঝিতে পারি। ইউরোগীয় উন্নতির মূলে যে রহস্তময় কারণটি 
রহিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা গেল। সে তাহাদের অতৃপ্তি। ক্রমাগত 
নৃতন নৃতন জ্ঞানলাভের জন্য অনুসন্ধিৎস! এবং যাহা কিছু আরও ভাল, 

তাহ। তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিবার প্রস্ততি। যখনই তাহ। তাহারা আবিষ্কার 

করিবে এবং বুঝিবে, তখনই তাহ। তাহারা গ্রহণ করিবে । কোনও জাতির 
শক্তি ও সম্পদ নির্ভর করে তাহার আচরিত পস্থা পরিবর্তনের ক্ষমতার 

উপরে । আবার যখন কোনও জাতির অবনতি ঘটিতে থাকে, তখন 

তাহার কারণ স্বরূপ ইহ। বুঝিতে পারা যায় যে সে তাহার উন্নতির চরমে" 

পৌছিয়া তাহার পরে নৃতন অন্ত কিছু গ্রহণ করিতে ভয় পাইতেছে, পাছে 
তাহা তাহার! উন্নতির অগ্তরায় হইয়া দাড়ায় । উন্নতির সেই উচ্চ শিখর 

হইতে তখন তাহার ধর্ময়, নৈতিক এবং সাঁনাজিক রীতি প্রকৃতি শিলীভূত 

হইয়া যায়, গতিশক্তি হারাইয়া ফেলে, এবং জীবনীশক্তি এমন ক্ষয়প্রাপ্ত 

হইতে থাকে যে তখন আর সে নৃঙন কিছু গ্রহণ করিতে পারে না। 
সমাজের এরূপ অবস্থা হইলে তাহাকে তখন মৃত বলিয়া গণ্য করিতে 

হইবে। তখন অন্ধ দেশপ্রেমিকরা৷ এবং যাহারা সমাজের প্রাচীন মৃত- 

দেহটাকে মাত্রাতিরিক্ত ভক্তিবশতঃ আকড়াইয়। ধরিয়া রাখিতে চাহে, 

তাহার! প্রগতির ঘড়ির কাটাটাকে কয়েক বছর পিছাইয়! দিবার বৃথা চেষ্টা 
করে। বরং পিরামিডের আষ্টারা যাহারা! কবরস্থ আছে তাহারা বাহির 

হইয়। রেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতির প্রচলন করিবে কিন্তু আমাদের দেশে 
লোকের বৈদিক যুগে ফিরিয়া গিয়। শুধু ভার ঠীয় গৌরব পুনরুদ্ধারে ব্যস্ত 
হইবে। যাহা অতীত তা মরিয়া গিয়াছে, চলিয়। গিয়াছে এবং অতীত 
হওয়া মানে মৃত হওয়া । অতীত বর্তমানকে গড়িয়াছে, এবং ভবিষাৎকে 

গড়িবে। বিশ্বব্যাপী প্রাণের ইহাই ধর্ম যে সে প্রতি মুহূর্তে ভবিষ্যতের সৌধ 
গড়িবার জন্য একখণ্ড করিয়৷ প্রস্তর স্থাপন করিতেছে । প্রতি মানুষের 
জীবন এবং সমস্ত স্থগ্টি, জীবন্ত অথবা জড়, তাহাদের নিজ নিজ সীমার 
মধ্যে এই স্থষ্টির কাজে প্রকৃতিকে সাহায্য করিতেছে । যে অতীতকে 
আকড়াইয়। প্রকৃতির অগ্রগতিকে বাধা দিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহাকে 
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ধিকু। তাহার ধ্বংস অনিবার্ধ। এই অমোঘবিধানজাত অগ্রসর হইয়। 
চলার পথে যাহার! পিছাইয়! পড়িয়াছে ভাগ্যের হাত তাহার এড়াইতে 

পারিবে না, এবং সেই ভাগ্য-ধ্বংস। পরথিবীর ইতিহাসে অনেক জাতিরই 
'এই হূর্ভাগ্য ঘটিয়াছে, শুধু উচ্চশ্রেণীর বুন্ধিবৃত্তির জন্য হিন্দু এখনও টিকিয়! 
আছে, নাহলে তাহারও এ একই অবস্থা হইত। জীবনের বাস্তব দিক ও 

বুদ্ধিকে কার্ষক্ষেত্রে চালাইবার কাজে ইউরোপের বর্তমানই হইবে আমাদের 
ভবিষ্যৎ সম্ভবত কয়েক শতাব্দীর ভবিষ্যৎ । কিন্ত্ত এই চলমান জগতে 

আমাদের বিলম্বিত যাত্রায় আনর1 যতট। পথ প্িছাইয়া পড়িয়াছি, তাহ। 

যদি দ্রুত পদক্ষেপে অতিক্রম করিবার প্রচেষ্টা না করিয়া আরও পিছাইয়। 

যাইতে চাহি, তাহ! হইলে আমাদের জীবনপথের যাত্রা একেবারে থামিয়। 

যাইবে, কারণ ভবিষ্যৎ কালট। অতীত কাল হইতে বর্তমানের অনেক বেশি 

কাছে। কিন্তৃহায়! বর্তমানে আমাদের জাতির ইহাই ইচ্ছা। পাশ্চাত্য 
পণ্তিতগণ ওদার্যবশতঃ যাহা কিছু হিন্দুর তাহারই প্রশংসা করিয়াছেন 

তাহারই প্রতিক্রিয়ায় এইরূপ হইয়াছে । অতি স্পর্শচেতন এবং গবিত 

জাতি_-যে জাতি বহু শতাব্দীর বিদেশী শাসনে দৈহিক এবং মানসিক 
তুর্বলতা এবং ছুর্নীতিগ্রস্ত তায় ভূগিতেছে, সে জাতিকে সম্পূণ পঙ্গু করিয়া 
দ্বার পক্ষে ইহ! অপেক্ষা কার্ধকর উপায় আর হইতে পারে না। সেজন্ত 

ইউরোপীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের পার্থক্য এত বেশি চোখে পড়ে। 

প্রথমোক্ত জাতি সর্ব! নৃতনত্বের সন্ধানে নিযুক্ত এবং প্রতিনিয়ত তাহারা 

যাহা কিছু করিতেছে তাহার উন্নতি যাহাতে ভ্রমে আরও বেশি হয়, তাহার 

জন্য নৃতন নৃতন উপায় চিন্তা করিতেছে। ভারতীয়গণ ভাহা করে না। 

জলশক্তি-চালিত হাতুড়ির সাহায্যে কোনও নূতন জ্ঞান তাহার কণ্ঠনালিকে 
ঘা! মারিয়া ঢুকাইয়া দিলেও তাহ! সে গ্রহণ করিবে না । ভারতীয়ের! 
সব সময় আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের আলো যাহাতে চোখে ন। লাগে সে 

চেষ্ট| করিয়াছে । কিন্তু তবু অপ্রতিরোধ্য পাশ্চাত্য স্ভ্যতার শক্তি যদি 

তাহার দৃঢ় মনোভাবকে কিছু শিথিল করিয়। থাকে, চরিত্রকে আরও কিছু 

পরিমাণ স্থিতিস্থাপক করিয়! থাকে অথব। পৃথিবী বিষয়ে তাহার ধারণাকে 

কিছু বিস্তৃত করিয় দিয়া থাকে তবে ভারতীয়দের দোঁষ দেওয়া যায় না। 



৭ আমার ইউরোপ ভ্র্নণ 

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের এক এক্া-চালক তাহার গাড়ীর চাকায় স্প্রিং 
লাগাইতে ভয় পায়, এই অঞ্চলের কৃষকও মালুর চাষ করিবে না। কারণ 

প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে সমাজে সে জাতিচ্যুত হইবে। 
প্রকৃতই কিছুকাল আগে আমি একা-চালক ও কৃষককে এ প্রশ্ন করিয়া- 
ছিলাম। তাহারা! কেহই নৃতনত্বেরাজি নহে। এ রকম উৎসাহজনক' 
অবস্থায় সবত্র ভারতীয় স্টিফেনসন ও এডিলনেরা দলে দলে জন্ম গ্রহণ 

করিবে না, ইহ বড়ই আশ্চর্য । 

অতএব আমাদের জাতীয় অথর্ব অবস্থা হইতে দৃষ্টি ইউরোপীয়দের 
অগ্রগতির গভীর উৎসাহের দিকে ফিরাইলে মনে একটা আনন্দ জাগে,। 
আমর] তাই প্রতিদিনের হাজার হাজার দর্শকের ভারতীয় কাচা মাল, 

উৎপন্ন দ্রব্যদির প্রতি কৌতৃঙ্ল এবং এ সম্পর্কে নানা তথ্য জানিবার অদম্য 
আগ্রহ আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছি। বণিক, উৎপার্দনশিল্পী, এবং 

বিজ্ঞানীরা আযাদের প্রদর্শনীতে আসিয়া ভিড় করিয়াছেন। তাহার! 
সাআজ্যের সুদূর ডমিনিয়ন হইতে, তাহাদের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত 
করা, নূতন নূতন এশ্বর্ষের এবং মানুষের নৃতন সুখ-স্ুবিধার আকর দেখিতে 
আমিতেন। এমন কি স্ত্ূর পল্লী হইতে আগত লোকেরা গাছের পাতা, 

গাছের বাকল প্রভৃতি প্রদশিত ছোটখাটো! তুচ্ছ জিনিসের কি ব্যবহার 
তাহ! শিখিয়৷ লইবার জন্য উৎসুক হইত। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে 
আনীত দ্রব্যগুলি সম্পর্কে বড়রাও তাহাদের সম্ভানদের আগ্রহ জাগাইয়া 

এঁ সবের ব্যবহারিক মূল্য বিষয়ে বুঝাইয়া দিতেন। যুবকেরা তাহাদের 
প্রণয়িনীদিগেরও এই সব প্রদণিত দ্রব্যে কৌতৃহল জাগাইতেন। তাহারা 
যেসব মন্তব্য করিতেন তাহ! আমাদের বন্ধু রেভারেগু মিস্টার লং ও আমি 

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠাড়াইয়! শুনিতাম । 

ভারতবন্ধু মিস্টার লং নিয়মিতভাবে প্রতি বৃহস্পতিবার সকালে আমার 

কাছে আসিতেন, এবং তাহার ভারত ত্যাগের পর হইতে ভারত কতখানি 

উন্নতি করিয়াছে তাহ। কৌতূহলের সহিত শুনিতেন। এ বিষয়ে তাহার 
কোনও ক্লান্তি ছিল না, এবং প্রতিদিন তাহার নৃতন নৃতন জিজ্ঞাসা ছিল । 
সমস্ত সপ্তাহ ধরিয়া নূতন যাহা ভাবিতেন, তাহ! আমার সঙ্গে আলোচনা 
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করিতেন। “বাংল! খবরের কাগজগুলি আমি যেমন দেখিয়াছি, তেমনি 

কি এখনও পরস্পরের কুৎসা গায়, ন1 প্রকৃতই রাজনীতি লইয়া আলোচন৷ 

করে?” আমার দেওয়া “সঞ্জীবনী” কাগজখানি পড়িয়া তিনি এই প্রশ্নটি 

করিলেন। যখন বলিলাম রাজনীতি লইয়া আলোচন! হয়, তখন তিনি 
খুব খুশি হইয়া উঠিলেন। আমি তখন অন্য একখানি বাংল! কাগজ তাহার 

হাতে দিলাম । পরের সপ্তাহে যখন দেখা হইল তখন তাহাকে বড়ই বিমর্ষ 
দেখাইল। বোঝা গেল তিনি এ বাংলা কাগজখানি পড়িয়াছেন, এবং সে 

কাগজে হিন্দুর পক্ষে সমুদ্রযাত্রার 'বিপক্ষে মন্তবা লিখিত ছিল। তিনি 

বুঝিতে পারিলেন না, বিদেশ ভ্রমণে যে উপকার হয় সে বিষয়ে কেহ 

লেশমাত্রও সন্দেহ প্রকাশ করে কি করিয়া । তিনি প্রশ্ন করিলেন, “ভারতের 

রেলপথ কি তাহ! প্রমাণ করিতেছে না?” অন্ত সময়ে তিনি প্রশ্ন করিলেন, 

“ত্রিটিশকে জাতি হিসেবে উহার নিন্দা করে কেন? তাহাদের জান। 
উচিত যে, আমাদের মধো তাহাদের যথার্থ বন্ধু রহিয়াছে, যাহারা তাহাদের 

মঙ্গল কামন। করে এবং যাহার। অভিভাবকের দরদ লইয়। তাহাদের দিকে 

চাহিয়া আছে। তাহাদের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করিতেছে। লর্ড নর্থক্রুক, 

জন ব্রাইট, সার জর্জ বার্ডটড, মিস ম্যানিং মিস ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল এবং 

আরও অনেককে আপনি জানেন। তাহারা কি আপনাদের প্রকৃত বন্ধু 
নহেন? আপনারা বৃহৎ জাতিতে পণ্রণত হউন এ ইচ্ছা যে আমার কত 

আন্তরিক, তাহা কি করিয়া বুঝাই 1” আমি বলিলাম, ভালমন্দ দুই-ই 

মোটামুটিভাবে আমাদের কাগজগুলি, ভারতে ইংরেজদের চালিত কাগজ 
হইতে শিখিয়াছে । তিনি আমার নিকট হইতে বাংলা কাগজগুলি, গ্রামের 

স্কুলগচলি, জাতিভেদ প্রথা, নীলের চাষ, এবং আরও অনেক বিষয়ের 
পুজ্ঘান্ুপুঙ্খ তথ্য জানিতে চাহিলেন। তিনি বাংলা বই সংগ্রহ করিতে 

পারিতেছেন ন। বলিয়। হুঃখ প্রকাশ করিলেন, তিনি সংবাদপত্রও পান না। 

তাই আমি যখন এ কাগজগুলি দিলাম, তখন তিনি অপরিসীম আনন্দলাভ 

করিলেন । প্রদর্শনীর ভারতীয় বিভাগে ইংল্যাণ্ডের নেটিভদের মধ্যে যে 

কৌতৃছল জাগাইয়াছে, যে প্রশংসা তাহাদের নিকট হইতে লাভ করিতেছে 

তাহার জন্য লং সাহেবকে এক এক সময়ে শিশুন্ূলভ আনন্দ প্রকাশ 
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করিতে দ্েখিয়াছি। এই সব সময়ে ক্বাহার মুখ উজ্জল হইয়। উঠিয়াছে 
এবং যেন বলিতে চাহিতেছেন, “আমার প্রিয় ভারতবর্ষ এই সব প্রস্তত 

করিয়াছে!” এক সময়ে আমি ইউজিন রিমেলকে ভারতবর্ষের সুগন্ধ 

দ্রব্যের নানা আকরের কথা ব্যাখ্যা করিতেছিলাম তাহা শুনিয়া লং সাহেব 

জিদ্াসা করলেন, ভারতে বহু লোক এখন সেখানকার নান। কাচামাল 

যাহাতে আরও উৎপন্ন হয়, সে বিষয়ে মনোযোগ দিয়াছে কিনা । আমি 

বলিলাম, এ দিকটিতে যে কিছু লাভের প্রত্যাশা আছে, সে বিষয়ে কিছু 

কিছু লোকের মনে আশ! জাগিতেছে। তাহারা বুঝিতে পারিতেছে 
আগামী কিছুকাল জাতীয় উন্নতি ইহারই উপর নির্ভরশীল থাকিবে । তিনি 
আরও শুনিয়া খুশি হইলেন যে, ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার কলিকাতায় 

বৈজ্ঞানিক চর্চার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়িতেছেন। “আপনি বলিতেছেন 

ইহার প্রতিষ্ঠা ও পরিচ(লনায় লোকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া! ঠাদা দিতেছে ?”__ 
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, ইহা! সত্য। অবশ্য লর্ড 

লিটনের সময়ে পেট্রিয়টিক ফাণ্ডের জন্য যত সহজে এবং যে পরিমাণ 

অর্থদান করিয়াছিল, এ ব্যাপারে তাহা করে নাই। 

আমাকে হিন্দু এবং ব্রাহ্মণ জানিয়া, রেভারেগড লং আমার সঙ্গে যত 

বিষয়ে আলাপ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কখনও ধর্মের তর্ক তোলেন নাই । 

তিনি স্বয়ং মিশনারি হইয়াও [ “পাদরি ল্ং” ] তিনি যে তাহা করেন নাই 
এজন্য তাহাকে আমি প্রশংসা করি। এখন যখন এই বিবরণ পিখিতেছি, 

তিনি আর জীবিত নাই। তাহার উদার সহান্ৃভৃতিপূর্ণ মুখখানা আমার 
সর্বদা মনে পড়িতেছে। দক্ষিণ কেনসিংটন স্টেশনে তাহার সহিত শেষ 
বিদায়ের ক্ষণটিও বেদনার সঙ্গে মনে জাগরূক রহিয়াছে । এ পৃথিবীতে 
আর তাহার সঙ্গে দেখা হইবে না। তাহার আত্মাটাই ছিল যেন স্বর্গ, 

যাহা কিছু সুন্দর এবং গৌরবময় তাহারই আবাস ছিল সেইখানে। 
ঈশ্বরের প্রতি প্রেম তাহাকে সকলের প্রতি প্রেমময় করিয়া তুলিয়াছিল, 

এবং আমার বিশ্বাস যে মহানন্দময় অবস্থা সকল দেশের সকল ধর্মের 
সংলোক মৃত্যুর পর প্রাপ্ত হন বলিয়। আমাদের বিশ্বাস, তাহার আত্মাও 

সেই অবস্থ। প্রাপ্ত হইয়াছে । এমন মানুষ যে জাতির মধ্যে জন্মিয়াছেন, 
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সেই জাতিকে ভাল না বাসিয়! উপায় নাই। তাহার জীবনের মহৎ 

কাজগুলির প্রতি কৃতচ্বতার ইহাই আমাদের সবিনয় দান। 

ভারতের উৎপন্ন যে সব সামগ্রী তাহার! ক্রয় করিতে পারে তাহাতে 

তাহাদের যথোপযুক্ত মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল । যাহার! আঠার ব্যবসা 
করে তাহারা ভারতীয় আঠা খুব করিয়া পরীক্ষা! করিয়া! দেখিতেছিল, 
কারণ ন্ুুদানের যুদ্ধর দরুন আফ্রিকা হইতে আঠা আমদানি বন্ধ ছিল। 
কিন্তু আরবদেশ অথবা আফ্রিকার মত শু্ধ দেশের আঠার মত আমাদের 

আঠা তত উৎকুষ্ট নহে । আমাদের গাম আযাকাসিয়া, ০9018 21818 

ড/1110, (বাবল। ) হইতে প্রস্তুত £১০৪০18 ৮০:৪-র মত শাদা ও পরিক্ষার 

নহে। আ্যাকাসিয়। ভেরা এডেন হইতে ভারতে আসে, উহা! খুব প্রচুরও 
নহে। কিন্তু ভারতের নিক আঠাও শত শত মন জঙ্গলে অথবা পল্লী- 

প্রদেশে অযথা নষ্ট হয়। কেহ কষ্ট করিয়া উহ! সংগ্রহ করিলে ইউরোপের 
বাজারে বিক্রয় করিয়া কিছু লাভ কর! সম্ভব হইত। বোম্বাই হইতে 
প্রেরিত £১০৪০1৪ 1635011)10968. ৬৬1]119,-এর আঠ1 অথব। উত্তর ভারতের 

08018. 086501)0-র আঠ1 গাম আকাসিয়ার বিকল্প রূপে ব্যবহার্য 

বলিয়া ইংল্যাণ্ডে মনে করা হইতেছে । 0108 09161 11122 

(জিওল) গাছ নিম্নবঙ্গে বেড়া দিবার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়৷ 

থাকে, তাহার আঠাও যথাসময়ে সংগ্রহ করিতে পারিলে একই উদ্দেশ্য 

সাধিত হইতে পারিত। আমাদের দেশর নিপুণ হাতে ম্মরণাতীত কাল 

হইতে যে উদ্ভিজ্জ নীল রগ্রক তৈরী হইয়। আসিতেছে তাহা ইউরোপে 
অজ্ঞাত। তাই তাহাদের অতি কড়া রকমের উজ্জ্বল নীল রঞ্জক-জাত 

প্রতিক্রিয়৷ স্বরূপ তাহারা আমাদের দেশের অতি চমতকার কোমল নীল 

রঞ্জক পদার্থের দিকে বেশি আকৃষ্ট হইল । 1$00117705 ০10160119,) 

2101, 0106101911019. 01001611909 [71100 এবং [২8019-র বিভিন্ন 

প্রজাতিগুলি প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। রঞ্জন কাজের জন্য এবং 

ট্যানিং-এর জন্য ইংল্যাণ্ড বসরে গাছের বাকল ও নির্যাস কয়েক কোটি 

টাকার আমদানি করিয়া থাকে। এই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 

ব্যবসায়ে ভারতের ভূমিক। বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। ভারতের এমন 
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অরণ্যসম্পদ এবং এমন বিশাল হিমালয় যাহ! একই সঙ্গে মেরুর শীতলতা! 
ও গ্রীম্মমগুলের তাপ ধারণ করিতেছে, তাহা সত্বেও কিসে কষায় 

গ্ণসম্থলিত বাকল ও পাতাহীন হইতে পারে? কখনও নহে। কিন্ত 

ভারতে কে এ বিষয় লইয়! চিন্তা! করিবে, অনুসন্ধান চালাইবে, তথ্য সংগ্রহ 

করিবে, পরীক্ষা চালাইবে এবং ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট প্রলুব্ধ করিয়া 

তাহাদিগকে অভ্যস্ত পথ হইতে সরাইবে আনিবে? বহু শতাব্দী পুর্বে 
আদেশ জারি হইয়াছিল, হিন্দু যেখানে জন্মিবে সেইখানেই তাহাকে অনড় 

হইয়! থাকিতে হইবে । কাজেই তাহাকে মব-বিষষে বিদেশীদের অপেক্ষায় 

থাকিতে হইবে । বিদেশীরা ব্যবসায়ের নৃতন পথ প্রস্ত করিবে, দেশের 
নৃতন সম্পদের আকার আপিক্ষার করিবে, জমিতে অধিক লাভ জনক 

ফসল ফলাইবে, পুরাতন পদ্ধতির বদলে নৃতন পদ্ধতি প্ররর্তন করিবে, 
এবং অন্যান্য অনেক কিছু করিবে, যাহা জাতীয়তার অহঞ্ক'র একটু কম 
থাকিলে মামাদের নিজেদেরই আগে করা উচিত ছিল। অফিসে ভারতীয় 

কেরানি 'অথব। ইংরেক্ পরিচালিত রেললবিভাগে ভারতীয় গার্ড কেন বেশি 

নেওয়া হয় নাই বলিয়া! চিৎকার করিলেই হিন্দুরা মনে করে তাহাদের 

কর্তব্য যথাযথ পালন কর! হইল। আবি অনেকবার অতি কড়া ভাষায় 

এ বিষয়ে আমার মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু তাহ] ন্বদেশবাসীর 

প্রতি সহানুভূতির অভাববশতঃ নহে। ইহার কারণ, আমাদের অগ্রগতির 
পথে আমরা যে নিজেরাই কৃত্রিম বাধ! স্প্টি করিয়া বলিয়া আছি, 
সেই লঙ্জায়। আমি কঠোর কথা উচ্চারণ করিয়াছি আমাদের ভীরুতার 

লজ্জায়, আমাদের অতুলনীয় বুদ্ধিবৃত্তির স্বেচ্ছাকৃত অপব্যবহারের লঙ্জায়। 

ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ অপরিসীম, ইহার যথার্থ ব্যবহার হইলে হাঙ্জার 

হাজ।র লোকের অন্নমংস্থান হইবে, জীবনের মান উন্নত কর। সম্ভব হইবে, 

এবং সম্পদ যদি শক্তির পরিচয় হয়, তাহা হইলে এদেশের লোক পুথিবীর 
লোকের কাছে সম্মানপ্রাপ্ত হইবে । ইংল্যাণ্ডের বহু টাক! বিদেশে 

খাটিতেছে। সেই টাকা ভারতের উন্নতির কাজে নিয়োগ করা এমন কিছু 

কঠিন কাজ নহে। ভারতের প্রতি ইংল্যাণ্ডের বিশেষ একটা টান আছে, 
বিদেশের প্রতি মেরূপ টান তাহার নাই, এবং আমার মনে হয় চেষ্টা 
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করিলে তাহাদের দ্বারা আমাদের দেশের উন্নতিসাধন সম্ভব। তাহার 
আরও কারণ তাহাতে উভয় পক্ষই উপকৃত হইবে । এদেশে ভাহাদের যে 

টাক। খাটিবে তাহ। ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়! গিয়া তাহাদের শিল্লপকাডের সহায়ক 

হইবে। ভারতের অর্ধেক মানুষ প্রায় বিবস্ত্র থাকে, কারণ তাহাদের কাপড় 

কিনিবার সাধ্য নাই। অর্থলাভের উপায় বৃদ্ধি হইলেই সে অর্থের 
অনেকখানি ল্যাঙ্কাশিয়র, বারমিংহাম* শেফিল্ড এবং অন্যান্ত শিল্পাঞ্চলে বস্ত্র 

এবং অন্যান্য দরকারী বস্ত উৎপাদনে ব্যয়িত হইবে । লগুনের বাজারে 

ঘুরিয়। দেখিয়াছি সেখানে পৃথিবীর বহু স্থানের প্রস্্ত দ্রবাসমূহ বিক্রয়ের 
জন্য সাজান আছে । ইহাতে আমার এই অভিজ্ঞত। হইয়াছে যে, ভারতে 

বর্তমানে যেটুকু বৈদেশিক বাণিজ্য আছে, তাহ! অপেক্ষা অনেকগুণে সে 
তাহ। বাড়াইতে পারে, সে সুযোগ তাহার আছে। কিন্তু কাজের ফাঁকে 

ফাকে সময় করিয়া মাঝে মাঝে উৎপন্ধ দ্রব্যের বাজার যেটুকু আমি 

দেখিয়াছি, তাহার অভিজ্ঞতা আমার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল? 
সেজন্য আমি বিশেষ কোনে! নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করিতে পা!র নাই, 

অতএব আমি ঠিক কোন্ জিনিসটির বাজার এখানে হইলে লাভজনক হইবে 
তাহ! বলিতে পারিতেছি না। ইহার জন্য আরও অনুসন্ধান আরও 

পরীক্ষা দরকার । তাহা ভিন্ন কাজে প্রবৃত্ত না হুইয়৷ সত্য নির্ণয় কর 
দুরছ। এখন অবিরাম অনুসন্ধান চালান উচিত এবং পরীক্ষামূলকভাবে 
কিছু কিছু জিনিস পাঠাইয়! বাজার যাচাই করা উচিত। তাহা হইলে 

সত্য নির্ণয় এবং প্রাথমিক অনেক বাধা দূর হইতে পারে। এই উপায়েই 
অস্ট্রেলিয়ার লোকের। ইংল্যাণ্ডে লাভজনক মাংসের বাজার পাইয়াছে, এবং 

নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাটক! ফল উৎপাদন করিয়। রপ্তানি 
করিতেছে । উদ্বৃত্ত মাংস তাহারা আগে নষ্ট করিয়া ফেলিত। গভনমেন্ট 

এ-কাজে উৎসাহ দেখান নাই, সে জন্য আমি গভর্নমেণ্টের দোষ দিই না, 
আমি বরং আমার দেশবাসীকে বলি তাহারা কেহ যদি এ-পথে পরীক্ষা 

চালাইতে চান, তাহা হইলে আমি যতদুর সম্ভব তথ্য সরবরাহ করিতে 
পারি, কিন্তু তাহাদের কঠিন এবং ব্যয়সাপেক্ষ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া 
আসিতে হইবে। 



আমার বন্ধু মিস্টার টমাস ক্রিষ্টি (নিবাস, ২৫ লাইম গ্রীট, লগ্ন ) 
পৃথিবীকে এক গভীর খণে আবদ্ধ করিয়াছেন। সিডেনহামে তাহার 
বড়ই শান্তিপূর্ণ একটি ভেষজ উদ্যান আছে। তাহার এই ভেষজ উদ্ভান 

দেখিয়! মনে জাগিল আমাদের দেশের এক অতীত যুগের কথা । সেই 
যুগে, আমাদের মহ! পূর্বপুরুষ ভরদ্বাজ জীবিত ছিলেন। মহাঁবিজ্ঞ সেপ্টর 

কাইরন ঈস্কালাপিয়াসকে যেমন শিক্ষা দান করিতেন, তাহার বহু পূর্বে, 
ভরদ্বাজ ততশিষ্য চরককে তেমনি মনুয্য-দেহে ওবধরূপে ব্যবহার্য উদ্ভিদের 

সুম্ম গুণের ক্রিয়! প্রতিক্রিয়ার তত্ব বুঝাইতেন। ইতিহাসপূর্ব কালে 
চরকন্তুজত, এবং পরবর্তা কালের ডিওসকোরিডিস উদ্ভিজ্জজাত ওষধের 

জন্য যাহ। করিয়া! গিয়াছেন, মিস্টার ক্রিস্টিও তাহার সহকরর্শগণসহ বর্তমানে 

তাহাই করিতেছেন । উদ্ভিদ জগৎকে এখন যেমন বৈজ্ঞানিক উপায়ে বনু 
শ্রেণীতে ভাগ কর হইয়াছে তাহার সাহাযো, এবং বর্তমান কালের 
রসায়নশাস্ত্র বিশ্লেষণের যে সুবিধা করিয়া দিয়াছে, তাহার সাহায্যে এখন 

পৃথিবীর যাবতীয় স্থানে অনুসন্ধান চালাইয়া ব্যাধি নিরাময়, বেদনার 
উপশম এবং আয়ু বৃদ্ধির উপযোগী ওঁষধ আবিষ্কারের চেষ্টা করা হইতেছে। 

যে উদ্ধম ও মনৌভাব আরবচিকিতদক অহরম দেখাইয়াছিলেন, যাহার 
ফলে রুবাব, কাসিয়া, সেন্না, কান্ষর এবং অন্যান্য প্র।চ্য ওষধ ইউরোপে 

গৃহীত হইয়াছিল, এবং যাহার ফলে পরে কুইনিন, মরফিয়া৷ এবং ট্রিকনিন 
আবিষ্কৃত হইয়াছিল, মিস্টার ক্রিস্টিও ঠিক তেমনি উদ্ভম ও মনোভাব 

লইয়া! গবেষণ! করিতেছেন এবং ইহার ফলে অনেক শক্তিশালী ওষধ নৃতন 
করিয়! ব্রিটিশ ফার্মাকৌপিয়ার তালিকাভুক্ত হইতে পারিয়াছে। ইতিপূর্বে 
কয়েকটি কঠিন অন্থখের কোনও ওষধ ছিল না, মিস্টার ক্রিস্টির গবেষণায় 
সেই সব ওধধ আবিষ্কৃত হইয়াছে । মিস্টার ক্রিস্টি কোনও একটি ভারতীয় 

ফলের গাছের ৪০৮5০ 0111551019 বা সক্রিয় সত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, 

যাহ! ডায়াবিটিসের পক্ষে বিশেষ উপকারী । এই গাছের ফল গাদ। গাদ। 

মাটিতে পড়িয়া থাকে, এবং বর্ধার জল পাইয়া স্থানটি অস্কুরে ছাইয়! যায়, 
দুর্গন্ধ বিস্তার করে, অবশেষে সেগুলি ছাগের মুখে গিয়। স্থানটি পরিষ্কার 
হয়। আরও একটি ভারতীয় আগাছ! হইতে কঠিন এক ওষধ পাওয়া 
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গিয়াছে । আরও ভাল ফল পাওয়া যাইতে পারে যদি এই জাতীয় প্রয়াস 

শত শত বৎসরের ভারতীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হইয়া একত্র কাজ 
করিতে পারে। ইউরে।পের আধুনিক জ্ঞান ও প্রাচ্য দেশের প্রাচীন জ্ঞান 
এই ক্ষেত্রে একত্র মিলিলে ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রামের জন্য নৃতন শক্তির উত্তব 
হইতে পারে । এ বিষয়ে ডাক্তার কানাইলাল দে, ডাক্তার নবীনচদ্র পাল, 
ডাক্তার মুর্দিন শরিফ, ডাক্তার ( অধুন। মৃত ) সখারাম দত্ত ও ডাক্তার 
উদয়্চাদ দত্তের সহযোগিতা ভনেক কাজে লাগিতে পারিত। মিস্টার 
ক্রিস্টির কাজে ভারতের বিশেষ স্বার্থ আছে। কারণ এখন যে ভেষজ 

সম্পদ ভারতের কোনও কাজে লাগিতেছে না, নষ্ট হইতেছে, এমন কি 
জঞ্জালরূপে মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে, সেই জঞ্জাল মিস্টার ক্রিষ্টির 
সহযোগিতায় সোনায় রূপান্তরিত হইতে পারে। 

মিস্ট,র ক্রিস্টিকে আমি ইংরেজ চরিত্রের একটি প্রধান প্রতশকরূপে 

আবিষ্কার করিয়াছি । আমার মতে তিনি একজন আদর্শ ইংরেজ । দেহে 

শক্তিশালী, মনে উদার, উন্মুক্ত এবং দৃঢ়। ভগ্তামি এবং নিবৃদ্ধিতা-জাত 
কোনও কাজের প্রতি তাহার ঘোর বিতৃষ্ণা। তাহার সমস্ত সত্তাটাই যেন 

কর্মোগ্ধমে গড়া, হিন্দ্ু-চরিত্রের বিপরীত। --হিন্দুর সত্তাটি কর্মহীনতায় 

গঠিত। মিস্টার ক্রিস্টির মানসিক ও দৈহিক শক্তি পুর্ণ বিকশিত, আবহাওয়া 
ও উৎসাহ-দমনকারী খতুর প্রভাবে সব বিষয়ে সমতা ও দৈহিক শক্তির 
বিন ঘটিবার ঠিক পূর্বে আর্ধদের যেমন ছিল। বর্তমান যুগের মানুষদের 
মধ্যে জন বুলকে বলিষ্ঠ মানবীয় গুণসমূহের প্রতিনিধিরূপে ধরা যাইতে 

পারে। বর্তমানের মানবজাতির এক ভাগ, শৈশবের উদ্দাম প্রকৃতি 
আজিও ত্যাগ করে নাই, অন্য ভাগে অথর্ব মুমূর্ষু হিন্দু জাতি। অতএব 
জন বুল তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া বাহিরের শক্তিকে দমন 
করিতে পারে । আর হিন্দু আদর্শবাদের ধাপপার হইয়। আসিয়াঃ এবং 
নব্যপ্লেটোনিক তত্ব ব্যাখ্যার গুরু সাজিয়! অবশেষে বহিঃপ্রাকৃতিক শক্তির 

অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করিল, এবং বিশুদ্ধ বুদ্ধির চর্চা দ্বারা! কল্পন। পথের আনন্দ- 

সমাহিত অবস্থা লাভকেই জীবনের পরম লক্ষ্য বলিয় স্থির করিয়া লইল | 

কিন্ত একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবন্ধ এই তত্বে যত কবিত্ব অথব। 
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সুঙ্ষ্মতাই থাকুক, বাস্তব জগতের কঠিনতার সঙ্গে ইহাকে খাপ খাওয়াইয়া 
লওয়া সহজ নহে, যে জীবনে তুচ্ছ জিনিস লইয়াই বেশি ব্যস্ত থাকিতে 

হয়, বিশ্বের সেই স্থূল কর্মজীবনের পক্ষে এই" তত্ব গ্রহণ কর! কঠিন। 

আমার হাতে যে অল্প সময়টুকু ছিল, তাহারই মধ্যে আমি লগ্ুনের 
ওষধের বাজার খুব মনোযোগের সঙ্গে যাচাই করিয়া দেখিয়াছি । বিদেশ 

হইতে কোন্ কোন্ ওঁধধ তাহারা আমদানি করে ইহাই ছিল আমার 
জানিবার বিয়য়। বর্তমানে এখানে পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ও 
পৃথিবীর অন্যান্ত স্থান হইতে যাহা আসে, দেখিলাম তাহ। ভারতবর্ষ হইতেও 

আন যাইতে পারে । 085519 15013 (সৌোদাল )-এর খোনাসমেত বাঁজ 

তাহার মধ্যে একটি । এই বীজ সমস্ত ভারতে গাছে গাছে শুকাইয়। নষ্ট 
হয়। ইহ] ভিন্ন 1$91109005 101)11111017)617515 (কামিল! ) হইতে প্রাপ্ত 

হলুদ বর্ণের চূর্ণ, এবং 76081050705 17)01095 ( অনস্তমূল ) দেখিয়াছি । 

প্রদর্শনীতে ওখানকার এক বণিকৃদের সভায় এই জাতীয় ভারতীয় নমুনা- 
গুণি তাহাদের সম্মুখে স্থাপন কর! হইল। তার! এগুলি লইয়৷ যত্বপূর্বক 

পরীক্ষা চালাইয়া দেখিবেন, এইরূপ ইচ্ছা! প্রকাশ করলেন। লগুনের 

বাজারে এ সবের দাম যাচাই করিয়া বোঝ। গেল প্রাথমিক অন্থবিধাগুলি 

দূর করিতে পারিলে ইহ। লাভজনক বাবসায়ে পরিণত হইতে পারে। 
এইভাবে অন্তান্ত আরও অনেক জিনিসেও কারবার চালাইয়৷ ইংল্যাণ্ডের 

সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য বাড়াইয়া! তোলা যাইতে পারে । প্রথমেই ধরা 

যাউক ফাইবার বা তন্তজাতীয় দ্রেব্যের এবং কাগজ প্রস্ততের উপকরণের 
কথা । রাজশাহীর বলিহারের রাজ। কুফ্জেন্দ্রনারায়ণ রায় এক জাতীয় 

তন্ত পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে সবার মনোযোগ হইতে বুবিতে পারা গেল, 
ভারতীয় উদ্যমে উৎকষ্ট দ্রব্য প্রস্তত হইতে পারে । আসল কথা ইংল্যাণ্ডে, 

বা ইউরোপে বা আযমেবিকায় এমন কেহ নাই যিনি ভারতের বাণিজ্যিক 

স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন। সমস্ত সভ্য দেশেরই প্রতিনিধি পুথিবীর 
সর্বত্র সকল দেশে রহিয়াছেন ধাহারা সেই সেই দেশের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য 

"রাখিয়া কাজ করেন, কিন্তু ভারতের মত এত বড় দেশ এমন সভ্য শাসনে 

থাকিয়াও সর্বত্র প্রতিনিধিহীন। 
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ভারতীয় কাচামাল উৎপাদন প্রশ্ন লইয়া আমি অধুন! মৃত ইউজিন 
রিমমেল-এর সঙ্গে আলোচনা করিয়াছি । ভারহবন্ধুদের মধ্যে তিনি 
ভারতের সুগন্ধ দ্রব্যের জন্ত ব্যবহৃত জিনিস ও উদ্ধায়ী তেল লইয়া পরীক্ষা! 

করিয়! দেখিবার ভার লইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, “আজ আমি 

আপনার অফিসে আমার সুগন্ধ বিষয়ক গ্রন্থখানি ( বুক অভ পারফিউম্স ) 

রাখিয়৷ আসিয়াছি। ভারতীয় সুগন্ধী উপকরণ ও উদ্বায়ী তেলের একটি 

তালিকা আপনি আমাকে দিবেন এরূপ প্রতিশ্রতি দিয়াছিলেন, আমি 
তাহা! আনিতে চাহিয়াছিলাম। এই তালিকা! বিষয়ে আমার খুবই 
কৌতৃহল ছিল । আপনি যদি এরূপ একখানি তালিক। প্রস্ততের সময় 
করিয়। উঠিতে পারেন, তাহা হইলে উহা! আমাকে পাঠাইয়। দিলে আমি 
বিশেষ বাধিত হইব।” তালিকাটি পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু বড়ই ছুঃখের 
বিষয়, তিনি ব্যবসার ভিত্তিতে এ বিষয়ে কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বেই 
তাহার মৃত্যু সংবাদ পাইলাম। প্রখ্যাত রসায়নবিদ্ মিস্টার ক্রস তন্ত 
লইয়! পরীক্ষার ভার লইলেন। একবার একটি তন্ত তিনি আমার হাতে 

দিয়। ইহার নাম বলিতে বলিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম ইহার 

নাম তপর। কারণ স্পর্শে খুব কোমল ঠেকিল এবং দেখিতেও চকচকে 
ছিল। কিন্তু আমারই ভুল, কারণ তন্তটি ছিল পাটের । মিস্টার ক্রস্ 
তাহার আবিষ্কৃত বিশেষ রাসায়নিক পদ্ধতিতে পাটকে এভাবে রূপাস্তরিত 

করিয়াছিলেন। আর এক পদ্ধতিতে অন্য একজাতীয় স্থল তস্ত 

(93901510018 ড৪1)18)-ক এমন বদন করিয়াছিলেন যাহাতে উহা! উচ্চ 

শ্রেনীর বিশুদ্ধ শাদ] উল হইতে পৃথক করিয়া চিনিবার উপায় ছিল না। 

ইহার সাহায্যে বেশ একটি ব্যবসাও ইতিমধ্যে গড়িয়া উঠিতেছে, তাহা 
কলিকাত! হইতে প্রায় ১৫০ মাইল দূরে আমার এক ইংরেজ বন্ধুর চিঠির 
নিয়লিখিত অংশ হইতে বুঝা যাইবে ।--মেসার্স - আমার নিকট 
চ80171019 ড৪110-এর নমুনা চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমি তাহা 

তাহাকে পাঠাইয়। দিয়াছি। তাহাদের ইচ্ছ। হইলে এ বস্তু তাহাদিগকে 

পাঠাইতে থাকিব, প্রতিশ্রুতি দিয়াছি। এ বস্তু এখানকার পাহাড়ে বিস্তর 
জন্মে, এবং আগুন প্রভৃতি হইতে রক্ষা! করিবার জন্য যেসামান্ত খরচ পড়িবে 
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তাহাতে খুব কম দামেই ইহার যোগান দেওয়া সম্ভব হইবে। মেসার্স 

*-_ লিখিয়াছেন আপনি তাহাদিগকে আমার সঙ্গে পত্রালাপ করিতে 

পরামর্শ দিয়াছেন। আমি সেইজন্য আপনাকে লিখিলাম, এবং সমস্ত 

বিষয় জানাইয়! দিলাম ।” এসব নীরল বিষয়ে আমি বিস্তারিত লিখিতেছি 
শুধু এজন্য যে আমার দেশবাসী জানিয়! রাখুন, যদ্দি তাহারা চোখ খুলিয়। 

রাখিয়। সভ্যতার স্থযোগ গ্রহণ করিতে পারেন, তাহ হইলে তাহারা 

দেখিতে পাইবেন স্বাধীন জীবিকা, সম্পদ ও সমৃদ্ধি তাহাদের হাতের 

কাছেই রহিয়াছে, কিন্তু এজন্য তাহাদিগকে এতদিনের সংস্কারবদ্ধ বাধা পথ 

ছাড়িয়া! বাহিরে আমিতে হইবে, কারণ এই সংস্কারই জাতীয় উন্নতির কণ্ঠ 
রোধ করিয়া তাহাদের অগ্রলর হইবার পথও রোধ করিয়া রাখিয়াছে। 

আরও একটি কথ! বলা প্রয়োজন । আমার মনে হয় এই জাতীয় গষেষণায় 

বা পরীক্ষায় ইংল্যান্ডের বণিকেরা নিজেদের দেশের লোকের চেয়েও 

“পাগড়িপরা” ভদ্রলোকদের প্রতিই বেশী মনোযোগ দিবেন, কারণ তাহারা 

ছোট চালানের উপর আদৌ ভরসা করিতে চাহেন না, আর ওদিকে 
ব্যবসায়ীরাও অভ্যস্ত পথ ছাড়িয়। বাহিরে আমিতে চাহেন না। 

সাধারণ দর্শকদের কাছে ভারতের কারুশিল্পলের অঙ্গনটিই সর্বাপেক্ষা 

অধিক চিত্তাকৰক হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষ করিয়া যেদিকে প্রাচীন 

রাঁতিতে গড়া মণিযুক্ত।-খচিত মূল্যবান অলঙ্কারের উজ্জল আধারগুলি রাখা 

হইয়াছিল সেই দিকে তাহারা খুবই আকৃষ্ট হইয়াছিল | এই সব অলঙ্কারের 

কারুকার্য অতি উচ্চশ্রেণীর, এবং ছর্লভ দর্শন, ইহ! দেখিয়। তাহারা মুগ্ধ 
হইয়াছিল। আর আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম ইহাদের দেখিয়া। মুখে 
বয় সৌন্দর্য মাখা শিশুর পিতামাতার সঙ্গে আসিয়াছে, তাহাদের হলুদ 
বর্ণের চুলগুলি পিঠের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সুণ্রী তরুণীরা সন ইস্কুল 
হইতে আপিয়াছে, তাহাদের দৃষ্টিতে কিছু সঙ্কোচ, মুখে কিছু লজ্জার 
আভা।। কি সুন্দর যে দেখাইতেছে! যুবতীর! আসিয়াছে তাহাদের 
প্রণয়ীদের সঙ্গে, সমস্ত জীবন তাহাদের নিকট হইতে যে পুজা পাইবে আশা 
করিতেছে । আর আশ! করিতেছে-_তাহারই প্রথম কিস্তি এই প্রদর্শনীতে 
পাইবে। (কিন্তু হায়! €প্রমের প্রথম স্বপ্ন ভাঙ্গিয়৷ যাইবার .পর তাহা যে 
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অধিকাংশ স্থলেই দাবীর চাপে পরিণত হয়! এবং তাহ! এমন যে তাহার 
বিরুদ্ধে যে-কোনও সক্রেটিসও বিদ্রোহ করিবেন 1) ইহা ভিন্ন গৃহিণীরা 
আসিয়াছেন, তাহাদের চালচলনে ভাবে ভঙ্গীতে বেশ একট দায়িত্বের ভাব 
এবং আভিজাত্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহারা খুব আগ্রহের সঙ্গে বালা, 
ব্রেদলেট, চেন, নেকলেস, লকেট ইত্যাদি দেখিতেছেন। এই সব উচ্চাঙ্গের 
অলঙ্কার আসিয়াছে ত্রিচিনপল্লী, কটক, ঢাকা, দিল্লী, লক্ষৌ এবং জয়পুর 
হইতে। হায়-_সুদূর দক্ষিণভারতের স্বামী-সম্প্রদায়ের কারিগর ! সে 
যখন তাহার দীন গৃহে বসিয়া তাহার আদিষুগের পূর্বপুরুষদের ব্যবহৃত 
নেহাই-এর উপর ঝু"কিয়া রৌপ্যখণ্ডের উপরে ঠুক ঠুক করিয়া তাহার ছোট্ট 
হাঁতুড়িটি ঠুকিতেছিল, তখন কি সে ভাবিতে পারিয়াছিল যে, তাহার 
হাতের কাজ একদিন ম্থ্দূর পশ্চিমের দেবকন্টাদের মত সুন্দরী নারী ও 
আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন সংযমের শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রণয়ী পুরুষদের এমন করিয়া 
মন ভুলাইবে? ভারতীয় এই কারিগর ইহাদের মনে যে প্রবল প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছে তাহার ফলে অনেকেরই হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হইতেছে, 
এবং তাহা! অনেক পরিবারেরই মনে এমন এক অশান্তির ঝড় বহাইয়। 

দিয়াছে যাহ! দেখিলে অগ্নি ও ধাতুশিলের দেবতা ভালক্যানও বিন্ময়ে 

হতবাক হইতেন। তাহা যাহাদের মনে বিষাদের ছায়া ফেলিয়াছে, 

সেই ছায়া সরাইয়। তাহাদের অভ্যস্ত মাধুর্য ফুটাইয়! তুলিতে সেই 

অলঙ্কারশিল্পী তাহার সর্বস্ব বিলাইয়া দিতে পারিত নাকি? ভারতীয় 

শিল্প-এীতিহো গড়া রৌপ্য ও ন্বর্ণ অলঙ্কারের সুক্ম সৌন্দর্যপুর্ণ পদ্মফুলের 
চিত্র, গভীর লাল রুবি রঙের মিনের কাজ, যাহা বহুদিনের অভিজ্ঞতা- 
সম্পন্ন ভারতীয় হাতের শ্রেষ্ঠ শিল্প নিদশন, ল্যাপিস-ল্যাজুলি পাথরের 
উজ্জল নীল বর্ণ, টরকইসের হাক্কা সবুজ, কিম্বা পুরাকালের সত্রাজিতের 
স্যমস্তক মণি কি সত্যই প্রকৃতির নিজের অকৃপণ হাতে বধিত ইংরেজ 

নারীর মাধূর্বকে বাড়াইয়! দিতে পারিত? বৃষ্টিন্নাত রৌদ্রোজ্জ্বল বসস্ত- 
সৌন্দর্ধও ইহার কাছে শ্লনান। উত্তর মরুর নিফলঙ্ক শুভ্র তুষার ইহার 
কোমল মস্যণ ত্বক হইতে কিছু স্বচ্ছত! ভিক্ষা করিতে পারে । ইচ্নার গণ্ড 
হইতে রক্তরাঙা গোলাপ কিছু রক্তাভা। যাক্রা করিবে। কঠোর সাধনারত 

৬ 
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সন্ন্যাসী ইহার রাঙা ওষ্ঠাধর হইতে চুম্বন-চোর যুবকদের ক্ষমা করিবে । 
ইংরেজ রমণীর এই রাঙা গষ্ঠাধর দেখিয়া উজ্জল লাল প্রবালসমূহ সমুদ্রের 
গভীরে লুকাইবে। প্রাচ্য দেশের সৌন্দর্যের আদর্শ অবশ্য পৃথক। দৃষ্টি 
তাহার খুব প্রখর না! হইলে সে ইংরেজ রমণীর বর্ণ ছাড়। আর কোনও 
সৌন্দর্য দেখিতে পাইবে না। কারণ সে পছন্দ করে ঠাচাছোল! জ্যামিতিক 
মাপের সৌন্দর্য । কিন্তু ভাল করিয়! লক্ষ্য করিলে দেখা! যাইবে এ রকম 
পাথরে খোদাই মুত্তি শুধু চোখকেই ভুলাইয়! থাকে। পক্ষান্তরে ইংরেজ 
রমণীর ভাবপ্রকাশক্ষম মুখ মর্ম স্পর্শ করে। তাহার ত্রুটি চোখের রঙে, 
মনে হয় তাহা! আরও একটু কালে হইলে ভাল হইত। তাহ্রার কেশ 
যেখানে সোনার রঙের নহে, তাহা একটু কালো, একটু লম্বা এবং আরও 
ঘন হইলে ভাল হইত। তাহার দেহ আরও একটু পাতলা, কোমল এবং 
কিধিৎ কূশ হইলে ভাল হইত । এবং মুখের ভাবে আরও কিছু পেলবতা, 
এবং বিদ্রোহীভাবের স্বপ্না থাকিলে ভাল হইত। এই বিদ্রোহভাবটি 
যেন তাহার মনের পশ্চাতে লুকাইয় র'হয়াছে। কিন্তু এসব ত্রুটি অতি 
তুচ্ছ, বরং ইহা তাহার সৌন্দর্যের মহিমা আরও যেন বাঁড়াইয়া দিয়াছে । 
ইংরেজ পুরুষ ইহার জন্য যে গৌরব বোধ করে তাহা অকারণে। মৃতি 
পুজারীর! তাহাদের দেবী মৃতিসমূহের জন্য ইংরেজ রমণীর মুখকে আদর্শ 
রূপে গ্রহণ করিতে পারে । আমার মনে হয় সকল ম্যাঁডোন। মুতিরই, 
বিশেষ করিয়া বিখ্যাত “ম্যাডোনা! অব দি চেয়ার-এর আদর্শ ছিল 
ইউরোপের উত্তর দেশের কোনও মুখের আদর্শে অঙ্কিত, কারণ রাঁফায়েলের 
এই ম্যাডোনার সঙ্গে লা ফরনারিনা অথবা জুইশ মুখাবয়বের কোনও 
সাদৃশ্য নাই। পক্ষান্তরে ইহার মধ্যে এমন একটা অনির্বচনীয় সুক্ষ 
সৌন্দর্য আছে যাহা রমণীকে রমণীয়ত্ব দান করে, এবং যাহা ইউরোপখণ্ডের 
নারীর মধ্যে বিশেষ দেখা যায় না। এবং আমি যদিও শুধু এই কারণে 
ইউরোপীয় রমণীর সৌন্দর্যের উপরে ইংরেজ রমণীর সৌন্দর্যের স্থান নির্দেশ 
করি, তবু আযামেরিকান রমণী প্রতিযোগীরূপে ফ্াড়াইলে আমার বিচারে 
কিছু সঙ্কোচ দেখা দিবে । ইংরেজ রমণীর সমস্ত মাধুর্ধ সত্বেও সে চাকচিক্য- 
ময় সাধারণ অলঙ্কারের জন্য আকুল হইবে, ঠিক যেমন বোনিওর আদিবাসী 
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ডায়াক রমণী বেতের ব্রেমলেট, দক্ষিণ ভারতের তামিল রমণী তাহার 

কানের প্রকাণ্ড গর্তে ব্যবহারের জন্ত বানিশ করা তালপাতার গহনা, এবং 

উত্তর-পশ্চিম দেশের কৃষক রমণী পাচ সের ওজনের পিতলের বেড়ি পায়ে 

পরিবার জন্য আকুল হয়। যন্ত্রণাদায়ক বেড়ি সে সমস্ত জীবন পায়ে 

পরিয়া বেড়ায় এবং মৃত্যুকালে তাহার উত্তরাধিকারিণী বংশ বংশ ধরিয়া 
ব্যবহারের জন্য দান করিয়া যায়। 

প্রদর্শনী খুলিবার কয়েক দিনের মধ্যেই ভারতীয় যাবতীয় অলঙ্কার 
এবং অন্যান্য কারুশিল্পের অধিকাংশই বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। অলঙ্কার 

ব্যতীত অন্যান্ত যেসব দ্রব্য জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহ! হইতেছে পটারি, 

ধাতুদ্রব্য এবং ল্যাকারের কাজ করা দ্রব্য। বোম্বাই, হাল্লা, মূলতান, 
জয়পুর এবং খুর্জার পালিশ কর! পাত্রসমূহ সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় হইয়া 
গিয়াছিল। বোম্বাইয়ের পটারিতে ছুই সত্র বৎসরের পূর্বেকার ভারতীয় 
জীবনালেখ্য অজন্তা গুহার অনুকরণে চাত্রত হইয়াছিল, তাহাতে পাত্রগুলি 

বিশেষভাবে চিত্বাকর্ষক হইয়াছিল। উহার ইহার নাম দিয়াছিল 
ড৬/ ০0106717170 700657 ৬৬০51 এই সব চিত্রের বাস্তবামুগ ভঙ্গ 

এবং শিল্পমূল্য সম্পর্কে মিস্টার গ্রিফিথ যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহ। উল্লেখ- 
যোগ্য । তিনি “মুমুষু রাজকন্তা” নামক ইহার একটি চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ 
হইয়। বলিয়াছেন “ইহাতে যে বেদনার প্রকাশ হইয়াছে, যে সেন্টিমেন্টের 

প্রকাশ হইয়াছে, তাহ! আমার মতে শিল্পের ইতিহাসে অনতিক্রম্য 

খুর্জার সবুজ অলঙ্কত পোড়ামাটির পটারি সকলেরই খুব ভাল লাগিয়াছিল। 

বারাণসীর পিতলের বাসনপত্র সোনার মত উজ্জল, প্রদর্শনীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি 
করিয়াছিল, এবং তাহ'র দাম শস্তা হওয়াতে অল্পবিত্ত দর্শকেরাও প্রদর্শনী 

দর্শনের চিহস্বরূপ সঙ্গে লইতে পারিয়াছিল। মোরাদাবাদের জিনিসেরও 

চাহিদা! কম ছিল না। ল্যাকারের কাজ করা পাঁকপত্তন, ডেরা ইসমাইল 

খা এবং পঞ্জাবের অন্তান্ত স্থানের কাঠের দ্রব্যাদিও সহজেই বিক্রয় হইয়া 

গিয়াছিল। কিন্তু হাতীর দাতের দ্রব্যাদি, বুননের কাজ, শাল অথব। 

বস্তপ্রব্যা্দি দর্শকের খুব ভাল লাগে নাই। রুদ্রাক্ষের ব্রেসলেট এবং 
নেকলেস মহিলাদের মধ্যে প্রচুর বিক্রয় হইয়াছিল। বিলম্বে আসা 
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দর্শকেরা, ভাল ভাল জিনিস সমস্তই বিক্রয় হইয়। গিয়াছে দেখিয়া, বড়ই 

হতাশ হইয়াছিলেন। হুঃখের সঙ্গে বলিতে হইতেছে, ইহাদের মধ্যে 

ম্যাক মুলার ছিলেন। 
আমি ভারতের এই সর্বজনপ্রিয় বিশ্বখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে 

অক্সফোর্ডে, আমার বিলাত প্রবাসের শেষ দিকে দেখিয়াছিলাম। সম্প্রতি 

তিনি তাহার জ্যেষ্ঠ কন্ঠার মৃত্যুতে শোক পাইয়াছেন। এই সময়ে তিনি 
কিছুদিন নির্জন বাস করিতেছিলেন, কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন দূর ভারত 
হইতে একজন হিন্দু আসিয়াছেন, তখন তিনি তাহাকে সম্ভাষণ জানাইতে 
বাহির হইয়া আমিলেন, এবং আনন্দের সঙ্গে ছুইখানি হাত প্রসারিত 

করিয়৷ তাহাকে সহ্ৃদয় অভ্যর্থনা করিলেন । পাধিব সকল প্রিয় জিনিস 

হইতে ভারত তাহার প্রিয়তর | নভেম্বর মাসের এক কুয়াস! ঢাক সন্ধ্যায় 

আমি অক্সফোর্ড শহর হলীবাসী তাহার ঘরের দরজার দর্শকদের নির্দিষ্ট 

ঘণ্টা বাজাইয়া আগমন ঘোষণা করিলাম। মিসেস ম্যাক্স মুযুলার নিজে 

দরজ। খুলিলেন, আমি তাহাকে দ্রিজ্ঞাসা করিলাম “প্রোফেসর মহাশয় 

কি বাড়িতে আছেন 1” তিনি বলিলেন বাড়িতেই আছেন, এবং আমাকে 

ভিতরে আসিতে বলিলেন। বৃদ্ধ অধ্যাপক আমাকে অভ্যর্থনা! জানাইবার 

জন্য বাহির হইয়া আসিতেছিলেন, মাঝপথে আমাদের দেখা হইল । তাহার 

শ্রদ্ধেয় মৃতি দেখিয়াই তাহাকে চিনিতে পারিলাম। বুঝিলাম, আমি এমন 
এক ব্যক্তির সম্মুখে ঈ্াড়াইয়া আছি যিনি গভীর বেদজ্ঞানে সায়ন ও যাস্কের 
সঙ্গে, এবং বিশ্লেবনী অনুসন্ধিতস। ও বিচারসহ তথ্য সংগ্রহে পাণিনির সঙ্গে 
প্রতিযোগিতা করিতে পারেন। আমি তথাপি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আমি 

কি প্রোফেসর ম্যাক্স মুযুলারের সঙ্গে বাক্যালাপ করিবার গৌরব লাভ 
করিতেছি?” তিনি শাস্তভাবে বলিলেন, “আমিই সেই ব্যক্তি ।” আমর! 

অতঃপর তাহার সুন্দর বৈঠকখানা ঘরটিতে গিয়া বসিলাম। একপাশে 
অগ্ন্যাধারে আরামদায়ক আগুন জ্বলিতেছিল, কিন্তু সমস্ত বাড়িখানাতেই 
যেন একট] বিখাদের ছায়াপাত ঘটিয়াছে। অধ্যাপক মহাশয় সব সময়েই 

শুধু ভারতবর্ষ ও হিন্দুদের বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন, এই ছুইয়েরই 
প্রতি তাহার ভালবাস! ও সহানুভূতি অতি গভীর। তিনি বলিলেন, 
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তাহার দেহটি ইংল্যাণ্ডে থাকিলেও তাহার মন ও আত্মা ভারতে রহিয়াছে । 
তাই তিনি ভারতীয় যাহ। কিছু সংগ্রহ করিতে পারেন তাহ। দ্বারাই পরিবৃত 

থাকিতে চাহেন। এবং এই উদ্দেশ্যই তিনি প্রদর্শনীতে কিছু কিছু 
ভারতীয় দ্রব্য কিনিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সবই বিক্রয় হইয়! যাওয়াতে 

তিনি কিছু আনিতে পারেন নাই । মাঝে মাঝে তিনি যে সব ভারতীয় 

গ্রিনিস সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন তাহ! দেখাইলেন, এইগুলিকে তিনি 

অতি যত্বের সহিত রক্ষা করিতেছেন। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি 

পিতলের ঘড়া। এই ঘড়াটি কলিকাতার এক ভদ্রলোক তাহার মায়ের 

শ্রান্ধ উপলক্ষে সংস্কত পণ্ডিত হিসাবে তাহাকে উপহার দিয়াছেন। 

প্রোফেসর এই উপহারটিকে বিশেষ মৃল্যবান্ বলিয়া মনে করেন, এবং 
ইহাকে একটি বিশেষ স্থানে রাখিয়াছেন। তিনি তীাহ!'র স্ত্রী ও কন্তার 
সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন । ইউরোপে যে বিবাহ-প্রথা চলিত 

আছে তিনি তাহার বিশেষ নিন্দা করিলেন। যতদূর মনে পড়ে তিনি 
পিতামাতা-নিদিষ্ট প্রথম বয়সের বিবাহ পছন্দ করেন, তবে ভারতে যত 

অল্প বয়সে বিবাহ চলে, তাহা তাহার পছন্দ নহে। ইহার সঙ্গে আলাপ 
করিয়! ইংল্যাণ্ড প্রবাসের একটি সুমধুর সন্ধ্যা আমার কাটিয়া গেল। তিনি 

পুনরায় আমাকে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ জানাইলেন, 

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত; কাজের চাপে ইহা সম্ভব হয় নাই। 
প্রদর্শনীর ভারতীয় অংশে সিল্কের পূথক একটি বিভাগ ছিল। 

স্ট্যাফোর্ডশিয়রের লীক নামক স্থানের অধিবাপী মিস্টার টমাস ওয়ুল 
এই বিভাগের কর্তৃহ্বভার লইয়াছিলেন। তাহার মত অন্য কেহ ভারতীয় 

সিল্ক্ বিষয়ে অনুশীলন করেন নাই। গত পূর্ব বংসরে তিনি কলিকাতায় 

আসেন এবং ভবিষ্যৎ সস্তাবনা! নিজ চোখে দেখিয়া যান। সিল্ক শিল্পের 

বাজার মন্দ। হওয়াতে বীরভূম, মুশিদাবাদ, ও অন্যান্য সিল্ক উৎপাদন 

স্থানে ইহাতে নিযুক্ত লোকদের সর্ধনাশ হইয়াছে। মিস্টার ওচুর্ভল অবশ্য 

এই শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিবেন এ বিষয়ে স্থনিশ্চিত আশা 

পৌঁধণ করেন । এমন কি ইতিমধ্যেই তাহার চেষ্টা সাফল্যলাভ করিয়াছে 

কারণ তিনি সিল্কের কারবারের অনেকখানি অংশ চীনাদের হাত হইতে 
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কাড়িয়া লইয়া, বাংলাদেশ ইংল্যাণ্ডের বাজার যেটুকু হারাইয়াছিল তাহার 
পুনরুদ্ধার করিয়! দিয়াছেন। আমার ইংল্যাণ্ডে থাকাকালে বাংলাদেশের 
মিল্ক ও গুটি ব! কোকুনের চাহিদা হঠাৎ খুব বাড়িয়া যাইতে দেখিয়াছি, 
সঙ্গে দামও বাড়িল এবং প্রত্যেকটি আউন্স বিক্রয় হইয়৷ গেল, ফলে অতি 

অল্প সময়ের মধ্যে যোগান কুলান গেল না। অবশ্য পরবর্তী মরশুমের 
জন্য বড বড় অগ্রিম অর্ডার গ্রহণ করা হইল। মিস্টার ওয়র্ল সিল্কের 
সত রীলে জড়াইবার একটি নৃত্তন পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, ইহাতে 
ভারতীয় সিল্কের চাহিদা আরও বাঁড়িয়াছিল। তাহার উদ্ভাবিত এই যন্ত্ 

প্রদর্শনীতে লিয়বাসিনী এক ফরাসী স্ত্রীলোক চালাইয়া দেখাইতেন। 

এই উপায়ে রীল করা সিল্ক আরও বেশি দামে বিক্রয় করা সম্ভব হইল। 
যন্ত্রটি সহজে বহনযোগ্য, গঠন সরল, দামেও শস্তা-_মাত্র ১২ পাউগ্ু। 

ইতিমধ্যে মিস্টার ওয়ুর্ভলের অক্রাস্ত প্রয়াসে গভর্ণমেন্টও এদিকে দৃষ্টি 
দিলেন, এবং বাংলার সিল্ক্ ব্যবসায়ের অবনতি ঘটিল কেন তাহার পূর্ণ 

অনুসন্ধানের আদেশ জারি করিলেন। এই কাজে গভনমেন্ট মিস্টার 

উডমেসন নামক এক ভদ্রলোকের সাহায্য লাভ করিলেন, এবং মিস্টার 

নিতাগোপাল মুখোপাধ্যায় নামক একজন ভারতীয়কে তিনি সক্রিয় 

সহযোগীরূপে পাইয়াছেন বলিয়। আমি খুশি হইয়াছি। 

সমস্ত বিষয়টাই নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিতে হইবে । বমবিসাই 
ডিস ও স্যাটারনিয়াই ডিস দিগকে (রেশমের পোকা ) পুধিবার আয়োজন 
করা হইতেছে। নিত্দাষ বেচারীরা জানেও না, তাহাদের কি বিপদ 

আমিতেছে, তাই তাহাদের জঙ্গল আবাসের ছুর্গে তাহারা আনন্দে গাছের 

ডালে ভালে বুকে হাঁটিয়া বেড়াইতেছে। নিষ্ঠুর মানুষ তাহাদের এই 
দুর্গের উপর আক্রমণ চালাইবে। সেহ দূর্গ স্থৃতায় গড়া । তাহারই মধ্যে 

নিজেদের বন্দী করিয়। ধ্যানাবস্থায় সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করে, তাহার 
পর একদিন সেই গুটি ভেদ করিয়া বাহিরে আসে । বাহিরে আসিয়া 
কিছুক্ষণ নড়িবার ক্ষমতা থাকে নাঁ। ইহাদের লইয়াই বিজ্ঞানী মানুষ 
এখন গবেষণায় মাতিয়াছে, মাইক্রোক্ষোপের সাহায্যে দেখিতেছে কি কি 
উপায়ে তাহাদের কাছ হইতে আরও বেশি টাক! পাওয়া যাইতে পারে। 
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ইহাদের 'বমবিক্প মোরি' প্রজাতিভূক্ত গুটিপোকা, মধ্য বাংলার সযত্বে 
রোপিত তুতগাছের পাতা খাইয়া বাচে। ছোটনাগপুরের উচ্চ জমিতে 

“আযানথিরিয়া মাইলেট্ট। ( তপর ) নামক প্রজাতিভুক্ত গুটিপোকা কোলেরা 
পালন করে। ফিলোসামিয়া রিসিনি ( এড়িয়!) নামক গুটিপোকা 
নিয় ভূমির ভেরেগুার পাতা খায়। এটি পুর্ব হিমালয়ের দক্ষিণের রাজ্য। 
আনথিরিওপ্সিস আসাম ( মুগ! ) মাকিলাস ওডোরাটিসিমা, নীস-এর 

তস্ত খাইয়। থাকে । এবং আরও নান] জাতীয় গৃহ-পাঁলিত ল্েপিডপটেরাস 
(প্রজাপতি, মথ ইত্যাদির জাতির নাম) যাহাদিগকে ভারতে পালন 

করা হয়, ইহাদের সঙ্গে কেবলমাত্র তরুণ কর্মতৎপর অফিসারটির তুলন। 
করা যাইতে পারে। তিনি ভীত জমিদারের সম্মুখে তাহার জমির 

উপযোগিত। পরীক্ষা করিতেছিলেন। গুপ্ত কুপ হইতে জমিতে জল দিবার 

পথের অর্ধলুপ্ত চিহ্ন দেখা যাইতেছে, এই কুপের উদ্দেশ্য এই যে, ত্রিশ 
বৎসরের বন্দোবস্তী মেয়াদ ফুরাইয়। গেলে গ্রামের খাজন৷ বৃদ্ধি কর! 
চলিবে । 

প্রদর্শনীর একটি আলোঁচনী সভায়, মিস্টার ওয়র্ডল চাষ সম্পর্কে একটি 
বক্তৃতা দিলেন। তাহার বল শেষ হইলে আমি বলিলাম, বাংলাদেশের 

সিল্কের উন্নতি যেমন প্রার্থনীয়, তেমনি ইহার মূল্য হাসও প্রার্থনীয়, 
কারণ তাহা হইলে তাহা চীনাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বেশী সফল 

হইবে । এবং ইহ! একমাত্র উৎপাদন ব্যয় কমাইলেই সম্ভব হইতে পারে। 

জরুরি অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইলে কাহারও লাভের অঙ্ক কমাইতেই 
হইবে । উৎপাদনকারী, মব্যবর্তা দালাল এবং বণিক: ইহাদের প্রত্যেকেরই 
পশম কাটিতে কাটিতে চামড়। পর্যন্ত পৌছিয়াছে, এবং মনে হয় চামড়ার 
পরের স্তরেও অস্ত্র পৌছিয়াছে। একা জমিদার (ইহার ভূমিরাজন্মের 
স্থায়ী কৃষক) এতদিন কাচি এড়াইয়া গিয়াছেন, এখনও তিনি প্রচুর 

পশমের বোঝা ঘাড়ে লইয়া ফিরিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইনহারই লোভ 
সিল্ক্-ব্যবসাকে ধ্বংস করিয়াছে। অন্ঠান্য শস্তের বেলায় ভূমিকর যেমন 
কম, তু'তগাছের জমিতে তেমনি বেশি! এইখানে উহা! কমাইবার সুযোগ 

আছে। দিল্কৃ-ব্যবসায় যখন প্রচুর লাভ হইত, সে সময়ে যে খাজনা 
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সম্ভব হইয়াছিল এখন তাহ! সম্ভব নহে। বর্তমানের হিসাবে উহ! 
মাত্রাতিরিক্ত । অবস্থার পরিবর্তমের সঙ্গে খাজনাও কমাইয়া আনিতে 

হইবে। যদি চাহিদা ও যোগানের রীতির উপর খাজনা সংশোধনের 

ভার ছাড়িয়া! দেওয়। হয়, তাহ! হইলে ব্যবসাটি সমূলে ধ্বংস না হওয়া পর্যস্ত 
তাহা সম্ভব হইবে না। কারণ আমাদের দেশের লোকের! বাহিরের 

জগতের কোনও সংবাদ রাখে না। তাহাদের দৃষ্টি বৃহৎ পৃথিবীর বিস্তার 
মাপিবার শিক্ষা পায় নাই। তাহাদের পূর্বপুরুষ পায়ে হাটিয়া অথবা 
গোরুর গাড়িতে চাপিয়া শত শত বৎসর পূর্বে পৃথিবীর যেটুকু দেখিয়াছেন 

ইহাদের দৃষ্টি তাহার বাহিরে যায় না। তাই তাহার! বুঝিতে পারে না, 
যে সব কারণে ছূর্ভাগ্য ঘটিয়াছে অধিকাংশক্ষেত্রে তাহার প্রতিকার সম্ভব । 

সর্বশেষ, তাহারা সমবিপদে সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া, তাহার প্রতিকারে সম্পুর্ণ 
অসমর্থ । সেজন্য অবশ্যন্তাবীকে স্বীকার করাইয়া লইতে জমিদারের উপর 

বাধাতামূলক চাপ দরকার । এই সভায় মিস্টার কেস্উইক নামক একজন 
উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমার সহিত একমত হইতে পারিলেন না। 
তিনি সুন্দর একটি ছোট্ট বক্তৃতার সাহায্যে তাহার নিজের মত ব্যক্ত 
করিলেন । ভারতীয় সিল্কের নান! বস্ত্র মিস্টার ওয়র্ডল সুন্দরভাবে 
সাজাইয়া র|খিয়াছিলেন, সম্রাজ্ঞীও এইরূপ সুন্দরভাবে সাজান দেখিয়া 
থুশি হইয়। সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

প্রদর্শনীতে “ভারতীয় বাজার' ইংরেজ সাধারণের কাছে বড়ই মনোহর 
বোৌধ হইয়াছিল। এইখানে হিন্দু ও মুসলমান কারুশিল্লীগণ তাহাদের 
নিজ নিজ কাজ করিতেছিল, এবং তাহ! দেখিবার জন্য ব্রিটেনের সকল 

দিক্ হইতে নরনারীর ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। নিরেট জনতার সম্মুখে 
এই সব শিল্পী কেহ বা বস্ত্রেজরির বুটি বুনিতেছিল, কেহ ব1 গুনগুন স্বরে 
গান করিতে করিতে কার্পেটের প্যাটানন বুনিতেছিল, কেহ বা হাতে 
ক্যালকো প্রিন্টিং-ংএর কাজ করিতেছিল। যেসব স্থুল যন্ত্রাদি ইংরেজর! 
বহুর্দিন ত্যাগ করিয়াছে, তাহারই সাহায্যে ভারতীয়দের শিল্পকাজ করিতে 

দেখিয়। তাহার! অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। ঠিক যেমন একজন হিন্দু অবাঁক্ 
হইত একটি পিম্পাঞ্জিকে পুরোহিত সাজিয়৷ তালপাতার লেখা হইতে 
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শ্রান্ধের মন্ত্র পড়াইতে দেখিলে । আমরা তাহাদের চোখে দেখিবার মত 

প্রাণীই বটে, যেমন জুলুরা কিংবা সিয়ু মোড়ল এখন (১৮৮৭) আমাদের 

চোখে । সর্বত্রই মানুষের স্বভাব অভিনবত্ধের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে, 
এবং যে জিনিস যত অভিনব হয়, তাহাও ততই বেশি দর্শনীয় হইয়! উঠে। 

মহিলাদের নিকট হইতেই আমরা খুব বেশি পৃষ্ঠপোষকতা! লাভ করিয়।- 

ছিলাম। আমাদের সর্াবস্থায়, হাটায়, বসায়, খাওয়ায়, কাগজ পড়ায়, 
সকল প্রকার চোখের তীক্ষদৃষ্তি আমাদের বিদ্ধ অন্ুবিদ্ধ করিতেছিল। 
সবুজ চোৌধ, ধূসর চোখ, নীল চোখ, কালো! চোখ একত্র মিলিয়াছিল, 

এবং সব সময় তাহারা বলাবলি করিতেছিলেন “0, [, 106৬6] 1” আমরা 

প্রত্যেকে কতঙ্গন করিয়া স্ত্রী বাড়িতে ফেলিয়৷ আ'সিয়াছি ইহ] লইয়াও 

তাহাদের মধ্যে আলোচনার অস্ত ছিল না। কেহ অনুমান করিতেছিলেন 
২৫* নিশ্চয় হইবে । অনেকেরই এই অনুমান । ইহাদের কাছে এ বিষয়ে 
যত অসম্ভব কথাই বানাইয়া বল! যাটক, ইহারা তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ 
করিবে না। আমাদের মধ্যকার একজন এক সুন্দরী পরিচারিকাকে 
বলিয়াছিলেন, তোমার ব্যবহারে আমি ভীষণ খুশি হইয়াছি, আমি তোমাকে 

বিবাহ করিতে চাই। তুমি কি আমার গৃহে আমার ৪০ সংখ্যক স্ত্রীর পদ 
পূরণ করিতে রাজি আছ? এই পদটি সম্প্রতি আমার দেশত্যাগের পূর্বে 
আমার ৪* সংখ্যক স্ত্রীর মৃত্যুতে খালি হইয়ছে। পরিচারিক। জিজ্ঞাসা 

করিল, “আপনার কতগুলি স্ত্রী আছে?” "যমন হয়ে থাকে--২৫০টি” 

-_সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন আমার বন্ধু। “আপনার ৪* সংখ্যক স্ত্রীর 

কি হইয়াছিল ?” “আমি তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছি-__কারণ সে আমার 

রান্না খারাপ করিয়াছিল।” বেচারি পরিচারিকা ইহা শুনিয়া ভয়ে 

আতকাইয়। উঠিল। বলিল, “হতভাগা! । দানব!” পরে তাহার নিকট 

হইতে তাহার এক বান্ধবীর হূর্তাগ্যের কথ! শোন গেল। সুন্দরী সরলা 
বালিকা, সে এডিনবরোয় পাঠরত এক আফ্রিকার ছাত্রের প্রেমে পড়িল। 

ছেলেটি তাহার কাছে আসিয়া প্রণয় নিবেদন করিত। অবশেষে ইংল্যাণ্ডে 
তাহাদের বিবাহ হয়। দিন বেশ ভালই কাটিতেছিল, কিন্তু কিছুদিন 
পরে ছেলেটি তাহার স্ত্রীকে লইয়! তাহার লাইবেরিয়ার মরুদেশের বাড়িতে 
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লইয়া গেল। সেখানে একটিও শ্বেতাঙ্গ নাই, তাহার সেখানে বড়ই এক] 

বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু ইহার উপর একদিন তাহার শাশুড়ি পাখীর 

পালক ও পশুর চামড়। পরিয়া অর্ধমাতাল অবস্থায় নাচিতে নাচিতে বাড়ি 

ফিরিল, সেইদিন তাঁহার সহাীমা পার হইয়া! গেল। দুঃখে বেদনায় 
হতাশায় শুকাইয় শুকাইয়] মেয়েটি মরিয়া গেল। 

অবশ্য পৃথিবীর সকল দেশের লোকই অন্য দেশের লোকদের অসভ্য 

মনে করিয়া থাকে, অন্ততপক্ষে তাহার] যে তাহাদের অপেক্ষা নিকুষ্ট এ 

বিষয়ে তাহাদের সন্দেহ থাকে না। বহুকাল হইতে মানুষের এই মনোভাব 

চলিয়া আসিতেছে, ভবিষ্যতেও বহুকাল থাকিবে । অতএব ইংরেজদের 

জনসাধারণ যে আমাদের বর্বর মনে করিবে ইহাতে আশ্চর্য হই নাই। 

কারণ তাহাদের চোখে আমরা সবদিক হইতেই অসভ্য বিবেচিত হইয়া 

ছিলাম । পোষাক, আচরণ এবং মানুষের সাধারণ চ।লচলন হাবভাব 

বিষয়ে তাহাদের মনে একটি নিদিষ্ট ধারণা আছে, ইহ! হইতে এক চুল 
এদিক-ওদিক হইলে তাহ! তাহাদের চোখে ধরা পড়িয়া যায়। ইহ! 

তাহারা ক্ষমার অযোগ্য ভাবে । আমাদের অবশ্য তাহারা সর্বত্রই ষথা- 

সম্ভব প্রশ্রয় দ্িয়াছিল। সস্ত্রাঙ্জী নিজে তাহাদের সাধারণ রীতি আমাদের 

ক্ষেত্রে শিথিল করিয়াছিলেন, এবং সর্বত্রই আমাদের প্রতি লোকে এই 

অনুগ্রহ দেখাইয়াছে। একটি প্রাচীন জাতির প্রতিনিধিরপে শিক্ষিত ও 

সংস্কৃতিসম্পন্ন পুরুষ ও মহিলাগণ আমাদিগকে সম্মান করিয়াছেন। তাহারা 

প্রায়শঃই আমাদিগকে তাহাদের গুহে নিমন্ত্রণ করিতেন, প্রাইভেট পার্টির 
আয়োজন করিতেন এবং নান! উপভোগ্য আমোদের ব্যবস্থা করিতেন। 

কতকগুলি গৃহে আমর! আরও ঘনিষ্ঠ হইয়াছিলাম, এবং প্রায় পরিবারের 

অন্তভূক্তি লোক হইয়া পড়িয়াছিলাম। ইহাদের কাছে আমর! সর্বদা 
/সুস্বাগতম্? ছিলাম, এবং তাঙ্গদের গৃহে গমন এবং সেখান হইতে প্রত্যা- 

গমন আমাদের খুশিমত করিতাম। তাহাদের মধ্যে আমরা কয়েকজন 

বন্ধু লাভ করিয়াছিলাম, এই ভত্রলোকের আমাদের কয়েকদিন যাওয়া 
বন্ধ হইলেই নিজেরা আসিয়া আমাদের বাড়ি লইয়া! যাইতেন। আমি 
তাহাদের সঙ্গে যে আনন্দময় দিনগুলি কাটাইয়াছিলাম তাহা আজও 
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অগ্ুরাগের সহিত স্মরণ করি, এবং আমাদের প্রবাসকালে তাহারা 

আমাদের প্রতি যে সহ্ৃদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহার জন্য আমর৷ 

কৃতজ্ঞ। 

সরকারী বিষয়ক কাজে বেসবকারী ভদ্রলোকেরাও আমাদের দিকে 

তাহাদের পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করিয়াছিলন। অনেক সময়েই “আমরা 

পাগড়িপরা ভদ্রলে।কদের কথা শুনতে চাই” এরূপ দাবি শুন৷ যাইত। 

কিন্তু আমর! যে ভয়ঙ্কর রকমের এক আশ্চর্য জীব এ ধারণা অপরিচিতদের 

মধ্য হইতে দূর হয় নাই। আমর! যে তাহাদের ভাষা বুঝি, ইহ1 জানিলে 
কি তাঁহার। এমন মন খুলিয়া আমাদের সম্পর্কে আলোচনা করিতে 

পারিত। আমাদের বিষয়ে তাহারা যাহা! বলিত তাহ! খুবই মক্তার। 
কাজের চাপে যখন আমাদের মন ক্লান্ত ও বিষণ্ন হইয়া উঠিয়াছে, তখন 

এক গ্লাস পোর্ট ওয়াইন 'অপেক্ষা ইহাদের মন্তব্য বেশি ভাল লাগিত। 

আমাদের বিষয়ে এ সব পুরুষ ও মহিলাগণ যে সব মন্তনা প্রকাশ করিবার 

যে নিপুণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন তাহ! হুবন্ছ বর্ণনা করিবার শক্তি আমাদের 
নাই। তাহ! থাকিলে সেইসব আলোচন। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে 

তাহা একখানি সেরা চিত্বাকর্ষক গ্রন্থরূপে গণ্য হইতে পারিত। অথবা! 

যদি জানিতাম আমাকে পরে আমার এই ভ্রমণ বৃত্বাস্ত লিখিতে হইবে 

তাহ! হইলে পল্লীবাপীদের মুখের সরল মন্তব্যগুলির কিছু অন্তত টুকিয়া 
রাখিতাঁম। তাহারা অচ্ঞাতসারে অনেক সত্য কথাই বলিয়াছে আমাদের 

সম্পর্কে। এই জাতীয় মনোভাব সকল দেশেই আছে এবং তাহ'দের 

মন্তব্যে আমাদের নিজেদের বিষয়ে আমাদের যে ধারণা, এবং তাহাদের 

যে ধারণা, তাহার ভিতরের বস্তগত পার্থক্য লইয়! দার্শনিকতার অবতারণা 
কর। যাইতে পারে। 

যে সব লগুনবাসী তাহাদের পূর্বদেশীয় সাম্রাজ্যের লোকদের দেখিবার 

সুযোগ পাইয়াছে তাহাদেরই চোখে মদি আমরা এমন দেখিবার মত জীব 

হইয়া থাকি, তাহা হইলে ইংল্যাণ্ডের যে সব হাজার হাজার পল্লীবাসী 
প্রদর্শনী দেখিতে আসিয়াছিল ; তাহাদের চোখে যে আমর! কি বিল্ময় স্থষটি 
করিয়াছিলাম, তাহাই ভাবি! তাহার! অবশ্য আমাদের প্রতি সশ্রদ্ধ 
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ব্যবহার করিয়াছিল। তাহারা আমাদের সঙ্গে আলপ করা পছন্দ করিত 
এবং আমরাও সুযোগ পাইলে তাহাদের কৌতুহল নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা 
করিতাম। স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, ধাহাদের আত্মীয়ের! ভারতে সৈশ্যরূপে অথবা 
অন্ত কাজ উপলক্ষে ভারতে আছে, তাহারা ভিড ঠেলিয়া কোনমতে 
আমাদের কাছে আপিয়া আমাদের করমর্দন করিতেন, এবং ভারতস্থিত 

আত্মীয়বর্গের কুশপাদি জিজ্ঞাসা করিতেন। এইভাবে অনেক অদ্ভুত ঘটনা 
ঘটিত। “মহাশয়, জিমকে চেনেন? এ যে, জেমন রবিনসন__অমুক 

রেপ্দিমেন্টের ?”-_এক প্রৌট। মহিল। ভিড় ঠেলিয়। ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া 

জিজ্ঞসা করিলেন একদিন । আমার ঘাঁড়ে যেন তিনি ঝড়ের মত ভাঙ্গিয়৷ 

পড়িলেন। কোনও ভূমিক| নাই, অজ্ঞাত লোকের সঙ্গে কথা কহিবার 
রীতি মান্য করার বলই নাই, সোজা প্রশ্ন । আমি দুঃখের সঙ্গে 

জানাইলাম, তাহার সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয় নাই। তিনি 
তখন নিজের পরিচয় দিয়। বলিলেন তিনি জিমের আণ্ট অর্থাৎ পিসি। 

তাহার পর তিনি তাহার ভাইপো! কেমন করিয়। মেনাদলে যোগ দিল 

তাহার দীর্ঘ ইতিহাম শুনাইলেন। তাহার পুর বলিলেন, আপনাদের 

মারফত তাহার খবর পাঠাইবার এমন চমতকার সুযোগ সে নই করিল বটে, 

কিন্তু তাই বলিয়া তিনি তাহাকে তাহার স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন 

না। তিনি তাহাকে স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারেন না। এই মহিলার 

কিছু কিছু হুর্বোধ্য বৈশিষ্ট্য যাহ! লক্ষ্য করিলাম, তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য-__ 

আমর! সাধারণত যে ধরনের ইংরেজী শুনি, ইহার ইংরেজী সেরকম নহে, 
তাহার ভাষাও মাঝে মাঝে এলোমেলে। হইয়া যাইতেছিল। তিনি 

আমাকে অনুরোধ করিলেন, আমি ফিরিয়া যাইবার পর যেন জিমকে এই 

মূল্যবান খবরটা দিই যে মিসেস জোন্স-এর পরিপুষ্ট শুকরটি স্মিথফিল্ড, 

কৃষি প্রদর্শনীতে একটি পুরস্কার লাভ করিয়াছে । আমি তৎক্ষণাৎ স্বীকার 
করিলাম, আমি ফিরিয়া গিয়াই উত্তর বর্মার অরণ্যপর্তসঙ্কুল অঞ্চলে 
উপস্থিত হইয়। এ সংবাদ জিমকে দিয়া আঙমিব। মিসেস্ জ্রোন্স্ তাহার 

বন্ধুদের বলিতে লাগিলেন, আমি তাহার ত্রাতুষ্প,ত্রের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। 
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এক সময় আমি প্রদর্শনীর একটি উচ্চশ্রেণীর রেস্টোরাণ্টে বসিয়। 

খবরের কাগজের উপর চোখ বুলাইভেছিলাম। সকালে কাগজ পড়িবার 

সময় পাই নাই। পাশের এক টেবিলে ভদ্র চেহারার এক পরিবারের 

লোকেরা বসিয়াছেন। বোধ হইল তাহার! পল্লী অঞ্চলের লোক। এ 

টেবিল হইতে মাঝে মাঝে আড় চোখের দৃষ্টি আমার দিকে নিক্ষিপ্ত 

হইতেছিল। আমি ভাবিলাম কিছু মজ। করা যাউক। আমার দিকে 

সবাই চাহিতেছে এ বিষয়ে সজাগ হইলাম, তাহারাও দৃষ্টি অন্যদিকে 

ফিরাইলেন। আমি পাঁচ মিনিট ধরিয়া কাগজের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া 
রাখিলাম যাহাতে উহাদের দৃষ্টি সন্ুখস্থ প্লেট হইতে আমার দিকে ফেরে। 
এবং আমি যতই কাগজে মনোযোগ দিতেছি, ততই উহাদের চপল দৃষ্টিও 
আমার দিকে নিবন্ধ হইল । মনে হইল, আমাকে ভাল করিয়া! দেখিবার 

পর আমার নম্পর্ক উহাদের ধারণা আগে যতটা খারাপ হইয়াছিল, সে 

রকম এখন আর নাই। সম্ভবত আমার নরমাংসভোজনের যে প্রবৃত্তি 

রহিয়াছে, তাহ! বাহিরের কোনও লক্ষণ দেখিয়া বুঝা যায় না, কিংবা হয়ত 

এ প্রবৃত্তি সম্প্রতি আমি দমন করিয়া রাখিয়াছি, অথবা স্থান ও পরিবেশ 

এমন নহে যাহাতে আমি উহাদের ঘাড়ের উপর ঝাপাইয়! পড়িতে পারি, 

অথবা! অন্ত যে কারণেই হউক, তাহার! কিঞ্চিৎ সাহসী হইয়। উঠিল এবং 

চাপ! গলায় এমন আলাপ জুড়িয়। দিল যাহাতে আমার দৃষ্টি তাহাদের 

প্রতি আকৃষ্ট হয়। শেষ কর্তব্যটি অবশেষে এ দলের প্রায় সতের বৎসর 

বয়স্ক। সুন্দরী মেয়েটির উপর স্তস্ত হইল, অবশ্য আমাকে শুনাইবার জন্য 

নহে, কিন্তু আমি শুনিতে পাইলাম, সে বলিতেছে, “এই লোকটির সঙ্গে 

কথা বলিবার আমার ভীষণ ইচ্ছা হইতেছে ।” এমন কথা শুনিয়া আমি 

কি করিয়। চুপ করিয়া থাকি? আমি উঠিয়া তাহাদের কাছে গেলাম, 

এবং মেয়েটিকে বলিলাম, “তুমি কি আমার উদ্দেশে কিছু বলিতেছিলে ?” 

সে ইহা শুনিয়। লজ্জিত হইল এবং মাথ! নিচু করিয়! রহিল। তাহার পিতা 
তাহার হইয়। বলিলেন, “আমার এই মেয়েটি প্রদর্শনীতে ভারত হইতে 
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আন দ্রব্যাদি দেখিয়। চমৎকৃত হইয়াছে । কয়েকটি প্লেটে ও ঢালের উপর 

আপনাদের ভাষায় কি সব লেখ রহিয়াছে, সে উহার অর্থ জানিতে চায়। 

কিন্তু কাহাকে জিজ্ঞাস! করিব ভাবিয়া পাই নাই, তাহার পর আপনাকে 

এখানে দেখিয়া আপনার কাছাকাছি স্থানে বলিয়াছি। আপনি কি 

আমাদের সঙ্গে বসিয়া কিছু পানীয় গ্রহণ করিবেন? আপনি কি পছন্দ 

করেন? এখানে দেখিতেছি মোজেল স্ুরাটি উৎকৃষ্ট। অথবা আপনি 
শ্য'মপেন কিংবা আরও কড়া কিছু পছন্দ করেন? আমি ধন্যবাদের সহিত 

পানীয় গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলাম, এবং একটি চেয়ারে তাহাদের 
সঙ্গে বসিয়া কফটগারি পাত্রে যে সব উৎকীর্ণ কবিত। সোনায় অলংস্কৃত 

কর! আছে, তাহার কয়েকটি অর্থ বুঝাইয়! দিলাম। তরুণী ততক্ষণে 

তাহার লজ্জা ত্যাগ করিয়া এমন উৎসাহের সঙ্গে কথা বলিতে আরম্ত 

করিয়াছে যাহা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে বলিয়া আমি মনে করি নাই। 

যাহা বলিতেছি তাহাতেই সে উৎফুল্ল হইয়া টউঠিতেছে, এবং আমার ইংরেজী 

শুনিয়। বিস্মিত হইতেছে, এবং “আমার” দেশ হইতে আনা ব্যাণ্ড বাজনার 

প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইতেছে । আসলে ওট1 ইগ্ডয়ান নহে, ওয়েস্ট ইগ্ডয়ান 
ব্যাড, নিগ্রো! এবং মূযলাটে। (শ্বেত ও কৃষ্ণ চীয়ের সঙ্কর)-রা বাজাই.তেছিল। 
মেয়েটির প্রশংসা যে যথাস্থানে বধিত হইল না, সেজন্য একটু অন্বস্তি বোধ 

করিলেও আমি প্রায় পনেরে। মিনিটকাল আলাপ চালা ইয়৷ গেঙ্সাম। 

এবং তাহার বন্ধু যিনি, জেন, বা! লিজি, যেই হউক তাহাকে নব্যাৎ করিয়া 
তাহার যে সব আত্মীয় তাহার মত লৌভাগ্য লাভ করে নাই, তাহাদিগকে 

অন্তত বলিতে পারিবে যে, সে একজন আসল ব্লাকির সঙ্গে আলাপ 

করিয়াছে--এই সব গল্প করিবার পর আমি ওই সময়ের মধ্যে তাহাকে 

যথেষ্ট উপকরণ যোগাইয় দিয়াছি। 

অন্য আর এক সময় গ্রিল-রুম নামক এক শস্তা খাগ্ঠালয়ে- সেখানে 

অল্প কয়েকটি মাত্র পদের খাগ্য বিক্রয় হয়, সেইখানে এক নাবিক আমার 
কাছে অগ্রসর হইয়! আসিয়া সনিবন্ধ অনুরোধ জানাইল, আমি যেন তার 
স্ত্রীর সঙ্গে কিছু আলাপ করি। নে বলিল গত পূর্বদিন সে অস্ট্রেলিয়া 
হইতে আসিয়াছে, এবং একদিনের ছুটি লইয়া তাহার স্ত্রীকে প্রদর্শনী 
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দেখাইতে আনিয়াছে। সে তাহাকে যতটা! সম্ভব খুশি করিতে চাহে। 
তাহার স্ত্রীর মাথায় এক ধারণার স্ষ্টি হইয়াছে যে আমি তাহার সঙ্গে 
আলাপ ন৷ করিলে সে খুশি হইবে না, প্রদর্শনী উপভোগ ও করিতে পারিবে 
ন1। এই অদ্ভুভ আবদারে বিরক্ত হইয়া আমি বলিলাম, “ইহার কোনো! 
মানে হয় না, আমি তাহার সহিত আলাপ করিতে পারিব না” কিন্ত 
লোকটি নাছোড়, সে ভীষণ ভাবে অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিল, এবং 
বারবার দূরের এক বিলে বসা গোমড়ামুখী স্ত্রীর দিকে তাকাইতে 
লাগিল | যাহা হউক তাহার দৌত অবশেষে সফল হইল, আমি গিয়া 
তাহার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলিলাম । তাহার মুখচোখ তৎক্ষণাৎ খুশিতে উজ্জ্রল 
হইয়৷ উঠিল এবং তাহার স্বামীকে পুরস্কারম্বরূপ আরও একপাত্র হুইসকি 
পানে অনুমতি দিল। উহাদের বিবাদও মিটিল। শেষ পর্যস্ত তাহার 
স্ত্রীর সহায়তায় তাহাকে ধরাধরি করিয়! ক্যাবে তুলিয়া! দিলাম, তাহ! না 
হইলে সে বিপন্ন হইত । 

আমাদের প্রতি আংলো-ইও্ডয়ানদের ব্যবহার কিরূপ ? আমার বিশ্বাস 
আমর দেশবাসী তাহ! জানিতে চাহেন। ভদ্রলোকের প্রতি ভদ্রলোকের 
যেরূপ ব্যবহার তাহারাও আমাদের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। 
সার জর্জ বার্ডউডের অপেক্ষা সদয় এবং সন্ধদয় বন্ধু আর কাহাকে আশা 

করা যাইতে পারে ? তাহারা এবং আমর! যেন এক দেশেরই মানুষ এই 
রকম একটা সহানুভূতির ভাব আমাদের মধ্যে ছিল। ভারতে চাকরির 
পদমর্যাদা আমাদিগকে পৃথক রাখিয়াছিল, ইংল্যাণ্ডে আমরা সবাই 
অতিথি। সম্মানিত অতিথির মর্যাদা তাহারা যদি না বুঝিতেন, তবে 
তাহাদের প্রবাস বাস বৃথা হইত। মাঝে মাঝে অবশ্ঠ আমরা অদ্ভূত 
চরিত্রের ছুই-একজনের দেখা পাইতাম, যাহারা, বিশেষ করিয়। যা্দ 
সঙ্গিনীলহ থাকিতেন, তাহা হইলে ঠাহার। যে হিন্দি ভাষায় পণ্ডিত তাহা 
জাহির করিতে ব্যস্ত হইতেন, সে ভাষায় জ্ঞান থাকুক ব1 না! থাকুক। এবং 
ইহার দ্বারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেন তাহারা আমাদের চেয়ে কত 

বড়! অর্থাৎ সঙ্গিনীদের দেখাইতেন “দেখ, আমরা কত বড়!” এ পর্যস্ত 

ভালই। আমরাও তাহাদের ভারতীয় ভাষায় অসাধারণ জ্ঞানের কাছে নত 
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হইয়া তাহাদের সঙ্গিনীর চোখে তাহারা যাহাতে খুব মহত প্রতিভাত হইতে 
পারেন, সে বিষয়ে সাহাযা করিতাম। মহিঙ্গারা খিলখিল করিয়! হাসিয়া 

উঠিতেন, এতই তাহাদের আনন্দ এবং গর্ব বোধ হইত! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 

নিমন্ত্রণ পাইতাম । হায় হায়! আমরা নিজেদের কি নরাধমই ন। ভাবিয়াছি! 

কিন্ত এ সবই উদারতার পরিচয়। যাহাই হউক ভারতীয় কয়েকজন 

গ্রতারকের সঙ্গেও লগ্ডনে আমাদের মোলাকাত হইয়াছিল। ইহাদের 
ব্যবস। বড়ই মন্দা যাইতেছিল। একবার আমি এবং একবারই মাত্র, এক 

আযংলে।-ইপ্ডিয়ানের নিকট হইতে রূঢ ব্যবহার পাইয়াছিলাম। মেকি 
বলিয়াছিল, ঠিক সেই ভ।ষার পুনরাবৃত্তি কর! সম্ভব নহে, তবে আমি তাহার 
নিহিতার্থ এবং ভঙ্গিট কথায় প্রকাশ করিতেছি । সে রাজকীয় ভঙ্গিতে 

আমার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, “ন্সেভ, আমাকে অমুক 
অফিদটি কোথায় দেখাইয়1 দিবি ?” আমি তাহার উত্তরে বলিলাম, “আমি 

হুঃখিত, আমি অন্য কাঁজে ব্যাপূত আছি, আপনার আদেশ আমি এই মুহুর্তে 

পালন করিতে অক্ষম । তবে যদি আপনি সোজ। গিয়া ডান দিকে ঘোরেন, 

এবং তাহার পরে বাম দিকে, তাহা হইলে আপনি সেই অফিসটি দেখিতে 

পাইবেন । সে রাগিয়। উঠিয়া বলিল, “তোমাকে পথ দেখাইয়া দিতেই 

হইবে, তুমি কাহার কাজে নিযুক্ত আছ? কে তোমার প্রভু ?” “আমি, 

মহাশয়, বর্তমানে ভারত সরকারের কাজে নিযুক্ত আছি, তিনিই আমার 

প্রভু। আর আমার সম্মুখে যে ভত্রলোকটিকে দেখিতেছেন, তিনি অমুকের 
রিপোর্টার ।৮ কিন্তু ধাহার নাম করিলাম মেই নাম শুনিয়া লোকটি যেমন 
কেঁচোর মত হইয়া গেল, তাহ। তাহার রূঢ় ব্যবহার অপেক্ষাও আমাকে 

বেশি পীড়িত করিয়াছিল । 

প্রদর্শনীর বাহিরে আমরা কখনও কাহারও নিকট হইতে কোনও 

অসদ্ববহার পাই নাই। ঈস্ট এণ্ড, ওয়েস্ট এণ্ড, এবং অন্যান্ত স্থানে 

ঘুরিয়াছি, এবং অনেকবার পথ হারাইয়াছি। ছেলেমেয়ের আমাদের 
চারিদিকে ভিড় করিয়াছে । কিন্তু আমাদের উপর কোনও অত্যাচার করে 

নাই। ভিখারী এবং অসৎ চরিত্রের স্ত্রীলোকের আমাদের সঙ্গে ব্যবহারে 

একটু বেশি সাহল দেখাইয়াছে এই সাহস তাহারা ইংল্যাগুবাসীদের সঙ্গে 
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ব্যবহারে দেখাইতে পারে না। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোনও অস্থবিধার সি 
করে নাই। কোনও কাউগুলে স্ত্রীপুরুষ বা গুগ্াপ্রকৃতির লোক আমাদের 
অনভিজ্ঞতাঁর সুযোগ গ্রহণ করিয়৷ আমাদের প্রতারিত করে নাই। বরং 

যাহার! দরিদ্র পল্লীর সাধারণ পাঁনালয়ে অলসভাবে বসিয়া বসিয়া সময় 

কাটায়, তাহার। সব সময়ে আমাদের সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিয়াছে, 

পথ হারাইলে পথ বলিয়। দিয়াছে। যে সব স্থানে লগ্ডনের শহুরে 

লোকেরাও দিনের বেলা যাইতে সঙ্কোচ বোধ করে, আমরা সেখানে 
কোনও অঘটনের সন্ধানে গিয়াছি কিন্তু প্রলোভন হইতে দূরে থাকিতে 
পারিলে অঘটন ঘটিবে কেন? একবার এক ছরাতআ্মার মত চেহারার জ্ঞু 
আমার উপরে হাতে-কলমে রসিকতা ফলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু 
সঙ্গে সঙ্গে দশ বারোজন লোক ছুটিয়া আপিয়া আমাকে বীচাইয়া দিল। 

অথচ ইহারা বেপরোয়া ধরনের লোক এবং সবাই আমার অপরিচিত। 

অন্য আর এক সময় কোনও একজন লোক চিৎকার করিয়া উঠিল, “এ যে 
বিদেশী 1” সঙ্গে সঙ্গে বছু লোক বলিয়া উঠিল, “না উনি বিদেশী নহেন; 
আপনার আমার মতই ব্রিটিশ প্রঞ্া11% 

ইংরেজদের অনুগ্রহের প্রসঙ্গে আমি একটি ছোট্ট ঘটনার কথা বলি। 
ঘটনাটি আমার মিস্টার গুণ্ডের সম্পর্কে । তিনি এবং সার এডওয়ার্ড বাঁক্ 
একদিন সকালে কভেন্ট গার্ডন মার্কেটে গিয়াছিলেন। এখানে পৃথিবীর 
সকল দেশের টাটক! ফল প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হয়। এই খতুতে 
উৎকৃষ্ট ফুল ও উত্তম সুস্বাহ ফল পাওয়1 যাঁয়। সকাল ছয়টার সময় 

সর্বাপেক্ষা বেশী ভিড় হয় এই বাজারে, বিশেষ করিয়া মঙ্গলবার 

বৃহস্পতিবার এবং শনিবারগুলিতে। সার এডওয়ার্ড আমার বন্ধুকে 

জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কখনও র্যাষ্পবেরি আশম্বাদন করিয়াছেন কিনা। 

বন্ধু তাহার উত্তরে-'-“না” বলাতে, সার এডওয়ার্ড কিছু র্যাম্পবেরি 
সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তখন দেরি হইয়া গিয়াছে, সবই 
বিক্রয় হইয়া গিয়াছে । এক থুচর! বিক্রেতা কয়েক ঝুড়ি র্যাম্পবেরি 
সকলে কিনিয়। সেগুলিসহ রওনা হইবার উদ্যোগ করিতেছিল। সার 

এডওয়ার্ড একঝ্ড়ি কিনিতে চাহিলেন, কিন্ত সে বলিল, সে বিক্রয় 
৭ 
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করিবে না। তখন তাহাকে বুঝাইয়া বলা হইল এই ভারতীয় বন্ধুর জন্থা 
দরকার ছিল, তাহা শুনিয়া লোকটি তৎক্ষণাৎ একঝড়ি ফল তাহাকে দিল। 

কিন্ত দাম কিছুতেই লইল না। সে বলিল, “মহাশয়, ইনি আমাদের 

অতিথি, আমি এই ঝুড়িটি তাহাকে উপহার দিলাম ।” 
আমার আগে ধারণ! ছিল গ্রীন্মপ্রধান দেশগুলিই ফলের দেশ এবং 

আমই সবার সেরা ফল। এখন দেখিলাম আমার ধারণার কিছু পরিবর্তন 

আবশ্যক | হট হাউসে যে সব ফল হয় তাহার একটি চমৎকার গন্ধ আছে, 

তাহ খোল] জায়গার ফলে পাওয়া যায় না । উৎকৃষ্ট আম অবশ্যই ভাল, 

কিন্ত ইহ! শ্রেষ্ঠ ফলগুলির অন্যহ্ম, একমাত্র শ্রেষ্ঠ ফল নহে বিনা সঙ্কোচে 
আমি ইহার সঙ্গে পীচ, নেকটারিন, আনারস এবং স্রবেরিকে একাসনে 

বসাইতে পারি। ভারতে যাহা জন্মে তাহা নিকৃষ্ট । প্রথম শ্রেণীর দোকান- 

গুলিতে যে আঙ,র বিক্রয় হয় তাহা দেখিলেই বুবিতে পারা যাইবে, হট 
হাউদ ফলের কিরূণ উন্নতিসাধন করিতে পারে ইউরোপ হইতে যে সব 

আডর আমদানি কর। হয়, তাহা আমরা যে কীঝুলি আঙুর আনাই তাহার 
সমান। কিন্তুএ গরম ঘরের আঙর তাহা অপেক্ষা পাঁচগুণ বড় এবং 

দশগুণ বেশি রসাল এবং মধুর। ইংল্যাণ্ডের আপেল আমার খুব ভাল মনে 
হয় নাই, কিন্তু পেয়ার, এবং আমর। যাহাকে পেয়ারা বলি তাহ! আমাদের 
দেশের অপেক্ষা! বহু গুণে শ্রেষ্ঠ । চেরি, গুদ্ধবেরি, এবং গ্রীনগ্রেজ এবং 

অন্যান্য প্লাম সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। আমদানি করা ফলের 

অপেক্ষা হট হাউসের ফলের দাম অনেক বেশি স্বভাবতঃই। গীচ ও 

নেকটারিন প্রথম শ্রেনীর হইলে প্রতিটর দাম তিন হইতে আট পেনি, হট 

হাউসের আনার প্রতিটি এক গিনি, ওয়ে ইণ্ডিজ হইতে আনা প্রতিটি 
৪ শিলিং বাহির হইতে আন! আঙুর এক পাউগড ৫ পেনি, সর্বোৎকৃষ্ট হট 
হাউসের আঙুর এক পাউওড ৫ শিলিং। ইংল্যাণ্ডে আম জন্মে না। কেহ 
কেহ ব্যক্তিগতভাবে বন্বাই হইতে আম আমদানির চেষ্ট। করিয়। বার বার 
ব্যর্থ হইয়াছেন। ভাল কল। পাওয়৷ যায় না, কিন্ত কয়েক জাতীয় সবুজ 
কল ( বন্বাই যাত্র।জ বর্ম। প্রভৃতি দেশে যেমন হয়) ওয়েই ইপ্ডিজ হইতে 

আনা হইয়াছিল। বরফঘরে যেমন মাংস ঠাণ্ডা করিয়৷ অনেক দিন পর্যস্ত 
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টাটকা রাখা যায়, তেমনি যদি কেহ টাটক। ফল রঙ্গ! করিবার ব্যবস্থা! 
করিতে পারেন, তবে তিনি প্রচুর লাভবান হইতে পারিবেন। কমলালেবু 
ইটালি, মলট এবং স্পেন হইতে ইংল্যাণ্ডে আমদানি করা হয়! হট হাউস 

অর্থাৎ উপরে ঢাকা, এবং চারিদিকে অল্পবিস্তর ঘেরা__সবই কাচের । ইহার 
মধ্যে গাছের বা ফুলের বৃদ্ধিতে যে পরিমাণ উত্তাপ প্রয়োজন তাহা! স্থষ্টি 
করা হয় গরম জলপুর্ণ পাইপ অথবা কিছুদূরে অবস্থিত বয়লার হইতে 
আনীত গরম বাম্প দ্বারা। এইভাবে প্রয়োজনীয় আলো! এবং উত্তাপ 

নিয়ন্ত্রিত কর! চলে । পৃথিবীর যে অঞ্চলের গাছ, সেই অঞ্চলের তাপমাত্ 
ইহাতে কৃত্রিম উপায়ে স্থটটি করা চলে, এবং দেশী বা বিদেশী সব ররম 

ফুল বা! ফলের গাছেরই বৃদ্ধি বা বৃদ্ধিরোধ ছুই-ই ইচ্ছামত করা যায়। তাই 
মরশুমের বাহির হউক ব৷ মরশুমে হউক সকল সময়েই সব রকম ফুল ও 

ফল উৎপাদন করা চলে। ইংল্যাণ্ডের প্রত্যেক বড় বাড়ির সঙ্গেই একটি 

করিয়৷ হট হাউস যুক্ত আছে। আমার মতে ভারতেও এইভাবে ফলমূল 
বা সবজী এই রূপ লাভজনকভাবে উৎপাদন কর! যাইতে পারে । কাচের 

ঘর থাকিলে আবহাওয়ার কঠোরতা হইতে তাহাদের রক্ষা করা সহজ 

হইবে। 
প্রসঙ্গান্তরে চলিয়া আসিয়াছি, আরও কিছুদূর চলিতে চাহি, কারণ 

ইহ! অকারণ নহে। আমার স্বদেশবাসীরা অবশ্যই জানিতে উৎস্থুক 
হইয়াছেন ইংল্যান্ডে কি কি সবজী পাওয়া যায়। প্রথমেই নাম করিতে 

হয় আলুর। তাহার সঙ্গে মাংস ও রুটি যুক্ত হইয়া ইংরেঙ্জদের প্রধান খা 
হইয়া থাকে । সকল শ্রেণীরই ইহাই প্রধান খাগ্ভ। প্রাচীন জগৎ নৃতন 
জগতের কাছে অর্থ।ৎ আমেরিকার কাছে, ছটি খাগ্ঠ বিষয়ে কৃতজ্ঞ_মালু 
ও মকাই। আযমেরিক! আমাদের দিয়াছেন আনারস । এবং তামাককেও 

আমি অগ্রান্া করছি না। প্রথম প্রথম আমর] যেমন করিয়াছি ইংরেজ রাও 

তেমনি প্রথমে আলু খাইতে রাঞ্জে হয় নাই। উহার! বলিত, আলুর 

কথা বাইবেলে নাই। এরপরেই নাম করিতে হয় বাধাকপির। ইংল্যাণ্ডের 

এটি একটি মুল্যবান সবজী । ফুলকপিও দেখা যায়, কিন্তু এমন অপর্যাপ্ত 
নহে। গরমকালে সবুজ কড়াইশু টির ময়শুম। কিন্তু উহার কড়াইসু টি 
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টিনে সংরক্ষিত করিয়া সকল খতুতেই ব্যবহার করে। ফ্রান্স হইতেও 
আসে, ভারতবর্ধেও ইহা ফ্রান্স হইতে আমদানি করা হয়। ভারতবর্ষেই 

কড়াইশু'টি সংরক্ষিত কর! যায় কিন আমি জানি না, যথাকালে ইহ 

প্রচুর পাওয়া যায়। শুনিলাম ইউরোপের উৎপন্ন কড়াইশু'টির স্বাদ 
ভারতের অপেক্ষ। মিটতর। আমি কিন্তু তুলনা করিয়া কোনও পার্থক্য 

বুঝিতে পারি নাই । লাউজাতীয় একরকম ফল আছে, ইহাকে ভেজিটেবল 
ম্যারে? (০৪০৫:৮1% ০510219) বল। হইয়া থাকে, ইংরেজদের একটি প্রিয় 
খান, ইহার একজাতীয় মৃদু সুগন্ধ আছে। শশাও একটি প্রিয় খাস, 

পাতল। করিয়। কাটিয়। কাচাই খায়। খোপা বাদ দিয়ে অথবা খোসান্ুদ্ধ 

খাওয়া হইয়। থাকে । খাইবার সময় ইহার সহিত প্রচুর ভিনিগার ও ঝাল 
মিশাইয়। লয়। বড় আকারের কুমড়ো (০0০8:চ108 ০9০০০) ইংল্যাণ্ডে 

উৎপন্ন হয়, ইহ! ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হইতেও আসে । উহাদের মূলা আমাদের 
দেশের মত ব্ড় আকারের নে, কিন্তু ইহাদের ওলকপি ও গাজর খুব 

উৎকৃষ্ট । আমর মনে হয় ভারতবর্ষের বড় ঝড় শহরে আশেপাশে একমাত্র 

ইউরোপীয়দের জন্য যে ইউরোপীয় গাজর বর্তমানে উৎপন্ন হয়, তাহার স্বাদ 

আমাদের দেশের অনেকেই পান নাই। আমি তাহাদিগকে উহ! একবার 

খাইয়া দেখিতে বলি। কাচ অবস্থায় বেশ মিষ্ট এবং কচকচ করিয়া 

চিবাইয়! খাওয়া যায়, ঠিক আধা-পাকা পেঁপের মত | আমাদের দেশী 

গাজর জলীয় অংশ বেশী, ইহার পরিবর্তে বিলাতি গাজরের চাষ করিলে 

হয়। কিন্তু ভয় হয় ফঙ্গন খুব বেশি না হইতে পারে, এবং ফলন ন1 হইলে 
চাষীরা ইহার দিকে ঝুঁকিবে না । স্পেনদেশীয় পেঁয়াজ আকারে প্রকাণ্ড, 

তাহা দিদ্ধ করিয়া খাওয়। হয় । ছোটগুলি চাকাচাক। করিয়। কাটিয়। ভাজ 

হয়। মাশরুম ব। ছত্রাক (ব্যাঙের ছাতা) ইহাদের খুব প্রিয় খাগ্য। 

বাহিরে যেখানে জন্মে সেখান হইতে অথব! অন্ধকার প্রকোষ্ঠে প্রচুর সার 
সার দিয়। খুব যত্বের সঙ্গে উৎপন্ন করা হয়। কয়েক জাতীয় ছত্রাক 

বিষাক্ত, কিন্ত এইগুলিকে পৃথক করিয়া! চেন! কঠিন। ইংরেজরা '্্রাফল' 
'জাতীয় ছত্রাকও খায়। একজাতীয় ট্রাফল কালে রঙের (70061 

০1১৪11001) মাটির এক ফুট নিচে জন্মে, বাহিরে তাহার কোনও চিহ্ন 
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থাকে না, অতএব কোথায় খুঁড়িলে ইহ! পাওয়া যাইবে তাহা বুঝা যায় 
না। শোনা গেল ইহার সন্ধানের জন্য কুকুরকে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়। 
জেরুসালেম-আর্টিচোক এবং পারন্সিপ (মূল জাতীয়) কিছু কিছু চলে। 

স্পিনিজ পাতা কুচিকুচি করিয়া কাটিয়া সিদ্ধ করিয়া খাওয়া হয়। টমাটো 
ইহারা প্রচুর খায়, ইহাদের মতে ইহা যকৃতের পক্ষে উপকারী। গ্রীন 
স্যালাড ইহাদের বড়ই প্রিয় খান্ভ। কাচা পাতা (সাধারণত লেটিস) খণ্ড 

খণ্ড সিদ্ধ ডিম, বীট-াশকড়, লবণ, ভিনিগার, তেল ও অন্তান্ত মশলা 

সহযোগে খায়। সিদ্ধ গলদ! চিংড়ি কুচিকুচি করিয়া কাটিয়া ইহার সঙ্গে 
মিশাইয়। দিলে তখন ইহার নাম হয় লবস্টার স্যালাড। ওয়াটার-ক্রেস্ 
একজাতীয় জলজ উত্ভিদ, সেটিও কীাচ। খাওয়া হয়। আরও একটি নরম 

রসালে। ভাট জাতীয় এক রকম খাগ্য সিদ্ধ অবস্থায় খাইতে দেখিয়াছি। 
ইহার উপরের দিকটি শুধু দীতে কাটিয়৷ লয়, নিচের দিকটি শক্ত । নাম 
ভুলিয়া গিয়াছি। হয় তো আাসপারাগাস্। ইংল্যাণ্ড ও ক্বটল্যাণ্ডের 

কোনও কোনও অংশে আমি রূবার্বের চাষ দেখিয়াছি । ইহার পাতা খাচ্ছে 

সুগন্ধ যোগের জন্য ব্যবহাত হয়। এইগুলিই ইংল্যাণ্ডের উল্লেখযোগ্য 
উদ্ভিজ খা । 

নিরামিষ খানের প্রসঙ্গে ইংল্যাণ্ডের হধের কথাও বলা উচিত। 

ইংল্যাণ্ডের কয়েকটি ডেয়ারি ঘুরিয়৷ যাহ! দেখিয়াছি তাহাতে বুঝিাছি যে 

ইউরোপীয়ানদের যদি কিছুমাত্র রুচিজ্ঞান থাকে তবে তাহারা অবশ্যই 
ভারতীয় হধকে অত্যন্ত ঘৃণার বস্তু বলিয়া মনে করিবে। গোরুর প্রতি 

হিন্দুরা ষে ব্যবহার করে, তাহার মত এতখানি লজ্জাজনক অধঃপতন 
সম্ভবত তাহার অন্য কোনও বিষয়ে হয় নাই। অনাহারক্রিষ্ট, কঙ্কালসার 
পশুগুলি এমনই হুর্বল যে ল্যাজ দিয়! মাছি তাঁড়াইবার ক্ষমতাও 

কমই অবশিষ্ট আছে, এ দৃশ্য নবাগত ইউরোগীয়ের চোখে সুখের নহে, 

এবং গোজাতি যে হিন্দুর বিশ্বামমতে অতি পবিত্র একথাও তাহারা 
বুঝিবে না। তাহার কাছে এটি বড়ই লঙ্জাকর বোধ হইবে, যে, যে 

মানুষেরা বিসমার্কের রাজনীতির ক্রটি বাহির করে, হারবার্ট স্পেন্সারের 

সমালোচন। করে, জন ইুঁয়ার্ট মিলের ভ্রম সংশোধন করে, এবং হাক্সলি 
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টিন্ডাল এবং ফ্যারাডের গবেষণা বিষয়ে বিতৃষ্ণার ভাব পোষণ করে, 
তাহারা স্থির মস্তিক্ষে, এবং অতি উৎসাহের সঙ্গে এই সব ছূর্দশাগ্রস্ত 

পশুদের যন্ত্রণা যাহাতে দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহার জন্য আন্দোলন করিতে 

পারে। সে ন্বভাবতই প্রশ্ন করিবে “এই জীবন হইতে তাহাদের মুক্তি 

দেওয়া কি তাহাদের পক্ষে আরামদায়ক নহে?” তাহার বন্ধু বলিবে 
“চুপ! তুমি পাপ বাক্য উচ্চারণ করিতেছ।” ভারতের বন হূর্ধশা 
আছে। ভারতের বনু সন্তান বলাবধ অন্যায় কাজ করিয়া থাকে, এবং 

সমস্ত দেশে হিন্দুরা জাতি হিসাবে গোরুর উপর যে নিষ্ঠুরত। প্রকাশ করিয়া 
থাকে তাহা সেই সব দুষ্ার্ষের অন্ততম। যেপশু আমাদের এত উপকার 

করে, তাহার প্রতি এই অমানুষিক বর্বরোচিত ব্যবহার কোনো দয়ামায়া- 

বোধসম্পন্ন জরক!রের অধীনে চলিতে দেওয়। উচিত নহে । আমার 

মতে অবিলম্বে খুব কঠোর আইনের সাহায্য হিন্দুদিগকে এই ছুষ্ষার্য 
হইতে নিবৃত্ত করা উচিত। ইউরে।পের বহু গোঁশাল। আমি দেখিয়াছি । 

সেগুলি বেশ প্রশস্ত এ"ং তাহাতে হওয়া! খেলিবার ম্ুবন্দোবস্ত আছে, 

বারান্দা আছে, এবং মে সব এমন পরিচ্ছন্ন যে তাহ! মনুষ্যাবাস হইতে 

পৃথক নহে। মেঝে ইট দিয়। ঢাকা, তাহার উপর প্রচুর শুক ঘাস ও খড় 
ছড়ানে। আছে । ইনার উপর গোরুগুলি ইচ্ছামত ।ড়াইয়া অথব। শুইয়! 
থাকিতে পারে। এই খড়ের বিছান। প্রতিদিন বদল করা হয়, এবং মেঝের 

যাবতীয় জিনিস দূরে অবস্থিত ধাপায় নিক্ষিপ্ত হয়। জঞ্জাল সরাইবার 
পরে প্রতিদিন মেঝে ঝাটার সাহাষো পরিষ্কার করা হয় এবং গ্রীষ্মকালে 
জলে ধোয়া হয়। গোরুদের পশ্চাৎ দিকে দেয়াল বরাবর প্রণালী কাট। 

আছে, ধোয়া জল সেই পথে নিক্কাশিত হইয়া যায়। সেই প্রণালীটি ও 

দিনে ছুইবার ধোয়া হয়। ছৃদ্ধবতীদের আহার্ষের প্রতি বিশেষভাবে 
মনোযোগ দেওয়া হইয়। থাকে। তাহাদের খাগ্ের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ 

আলবুমেন ও ফসফেট দেওয়া হয়, ইহাতে ছুধের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। 
কিন্তু ভারতবর্ষের হুপ্ধ বিক্রেতারা সাধারণতঃ যেভাবে গোরুর মাংস, চবি 
এবং রক্তকে ছধে পরিণত করে, ইহার! তাহ! করে না। আমি দেখিয়াছি 

ইংল্যাণ্ডে একরের পর একর জমিতে নানা জাতীয় শালগম উৎপাদন করে 
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শুধু গোরুর খাগ্ঠরপে ব্যবহারের জন্য । খাশ বাংলাদেশে এই উদ্দেশে 
এক একর জমিও ছাড়া হয় বলিয়া! আমার জানা নাই। উত্তর ভারতে 

90181000 ড1016815 বা জোয়ারের কিছু চাষ হয় এই উদ্দেশ্যে 

ইটরোপে পানের জন্য গোরুকে বিশুদ্ধ জল দিবার জঙন্ত বিশেষ যতু লওয়। 

হইয়াথাকে। ছোটদের টাইফয়েড ফিভার অনেক সময় অপরিষ্ষার জল 

খাওয়া গোরুর দুগ্ধ হইতে হইয়া থাকে একপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । 
ভারতবর্ষে গোরুর হুপ্ধের সঙ্গে সব রকম নোংর। জলই মিশ্রিত করা হইয়া 

থাকে। এরূপ ছুধ খাইয়.কত শিশুর মৃত্যু ঘটে তাহার হিসাব কেহ রাখে 
না। তাহার পর ইউরোপের ডেয়ারির কথা । এইখানে, যেখানে ছুধের 

ভাণ্ডার থাকে এবং ক্রীম প্রস্তত হয়, ভাহা দেখিবার মত। এই স্থানের 

ঘর যথেষ্ট উচ্চ, আলো হাওয়া প্রচুর, পুঙ্থান্ুপুঙ্খরূপে স্থানটি পরিচ্ছন্ন রাখ৷ 

হয়, ইহার মধ্যে কোথাও ফাকি নাই। নিকটে কোনও হুর্গন্ধ বিস্তারকারী 

অথবা শুকরদের থাকিবার স্থান থাকিলে চলিবে না। এমন অযোগ্য 
স্থান হইতে দূরে ডেয়ারী নির্মাণ করা হইয়া! থাকে । টাটক হুধ ব্যতিরেকে 

অন্য কোনও প্রকার খাগ্ঠ-যথা মাংস, চীজ, কিংবা অন্ত কোনও জাস্তব 

খাগ্চ এই ডেয়ারিঘরের ভিতরে খাওয়! চলিবে না। এমন কি একফৌটা 

দুধ মেঝেতে পড়িলেও অল্প সময়ের মধ্যে তাহ! পরিক্ষার করিয়া লওয়। 

হয়। তাক ও মেঝে প্রতিদিন অতি যত্ের সঙ্গে ঘষিয়। ধুইয়া পরিষ্কার 
কর! হয়। ডেয়ারির কাজের জন্য যে সব মেয়ে নিযুক্ত আছে, ভাহাদেরও 

সব সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকিতে হয়। ভেয়ারির ভিতরের হাওয়া 
যাহাতে কোনও মতেই দূষিত হইতে না পারে তাহার জন্য বথাসাধ্য যত্ব 
লওয়! হয়। ডেয়ারির কাজে নিযুক্ত মেয়েরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক 

মুহুর্তও সেখানে কাটাইতে পারে না । ধনীরাও ডেয়ারি রাখিয়া থাকেন। 
ইহাদের ডেয়ারিতে পরিচালন। বন্দোবস্ত আরও ব্যাপক। প্রয়োজনের 
জন্য প্রচুর ব্যয় করিবার পরেও ডেয়ারিটি যাহাতে দেখিতে খুব মনোহর হয় 
তাহার জন্যও যত ইচ্ছ। টাক খরচ করা হয়। জানিতে পারিঙল্গাম একটি 

গোরুর দাম পাচ হাজার পাউও, এবং এই দাম খুব বেশি মনে করা হয় না। 
এত দাম ছুধ বেশী দিবার জন্য নহে, ইউরোগীয় আদর্শে যে গোরু দেখিতে 
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সুন্দর তাহার জন্য এই দাম। একটি দণ্ডের মত পিঠটি সরল, মাথাটি 

ধীরে ধীরে সরু হইয়াছে, বড় বড় ছু'টি চোখ উজ্জ্বল দেখাইতেছে, ঘাড় হুন্ব, 

বাটগুলি উত্তম আকারের, এবং দেহটি মন্থণ রেশমের মত লোমে ঢাকা-_ 

তুপ্ধবতী গাভীর অন্যান্য গুণের মধ্যে এগুলি অন্ততম। আয়ারশিয়র ও 

অঙ্গডারনি (চ্যানেল দ্বীপ ) গোর, ব্রিটেনের কয়কটি বিখ্যাত পালিত 
গোরুর জাত। যে সব যত্বের কথ। উল্লেখ করিলাম তাহা বিবেচনা করিলে 

ইংল্যা্ডের দুধ যে ভারতীয় ছুধ হইতে বিশেষরূপে শ্রেষ্ঠ তাহাতে বিস্মিত 
হইবার কিছুই নাই। গোয়াল নিজেই গোরুর মালিক হইলে লগ্ডনেও 

ভাল ছুধ পাওয়। যায়। এমন কি সাধারণ ছুধের দোকানের হুধ আমি 

খাইয়া দেখিয়াছি (এক গ্লাস, দাম এক পেনি) সে ছুধ খুব সুম্বাদু, 

অপ্ততপক্ষে ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট হুধের অপেক্ষা ভাল। লগুনের কয়েকটি 

ডেয়ারিও আমি দেখিয়াছি । লগুনে সাধারণতঃ গো-হত্য। কর] হয় না, 

কিন্ত আমি এই সব শহরের ভেয়ারিতে নিজে যাহা দেখিয়াছি এবং 

জানিতে পারিয়াছি তাহাতে মনে হয়, যখন ছুধ দিবার ক্ষমতা থাকে না 

তখনই সেই গোরুকে কসাইয়ের কাছে বিক্রয় করিয়! দেওয়া হয়। 

কলিকাতার হিন্দু গোয়ালারাও ইহাই করিয়া থাকে । আইন অনুযায়ী 
ইংল্যাণ্ডে হৃপ্ধবতী গাভী মাংসের জন্য হত্যা করা নিষেধ, তবু যতটা খান 
দরকার তাহ! শুকনা গোঁরুর। পাইতে পারে না। কাজেই বাছুর অবস্থায় 

যতটা খা পাওয়া! যায় তাহা যোগান দিয়া তাহাদিগকে বড় হইবার 

সুযোগ দেওয়া হয়। যাহারা বাকি থাকে তাহাদিগকে হত্যা করিয়া 

'ভীল' (বাছুরের মাংস) রূপে ব্যবহার করা হয়। আমি ইংল্যাণ্ডে 

একটি অতি নিষ্ঠুর প্রথা দেখিয়াছি। অসহায় বাছুরগুলিকে তাহার! 
রক্ত মোক্ষণের দ্বারা বধ করে, ইহাতে তাহার মাংস শাদ। রঙের হয় । 

দেখা যাইতেছে কোনও কোনও হিন্দু ইংল্যাণ্ডে বাস করিয়া, ইচ্ছা 

করিলে জাত বাঁচাইয়। চলিতে পারে । চাল ময়দ। পাওয়৷ যায়, জার্মানি 
ও ঈজিপট হইতে ডাল আমদানি হয় ( মণ্তর জাতীয় )। সবজী অপর্যাপ্ত, 

ফলফুলও তাই, ভাল ছুধ মাখন এবং চিনি যত ইচ্ছা পাওয়া যায়। 



৬ 

আমরা ১৮৮৬ সনের সাধ'রণ নির্বাচন দেখিলাম । চেল্সী আমাদের 
কাছেই অবস্থিত, এবং এইখানে আমর! সার চার্লস ডিল্কু এবং মিস্টার 
ছুইটমো'রর মধ্যকার প্রতিদ্বন্বিতা দেখিবার সুযোগ পাইলাম। সে 

সময়ের জন্য চেলসী স্থানটি আগাগোড়া ঈটান্স্উইল (পিকউইক পেপার্স 
দ্রঃ) হইয়1 উঠিল । যেদিকে তাকান যায় সেদিকেই ঝড় বড় প্লাযাকার্ড, 

এবং তাহাতে লেখা “ভোট ফর হুইটমোর” অথবা “ভোট ফর ডিল্কৃ।” 
ইহার! যেন দর্শককে বলতেছে “9150: 15 9001011610১ 1800 

0০9117”_ অর্থাৎ তোমাদের বন্ধু শর্ট, কডলিন নহে [ ডিকেনসের ছুটি 
চরিত্র ]। কিংস রোডে প্রকাণ্ড এক ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা! সবাইকে সা'র 

চার্লস ডিল্কের কৃতিত্বের কথা ঘোষণা করিতেছে । অন্যদিকে ফুলহাম 

রোডে অবস্থিত মিস্টার হুইটমোরের অফিসের বাহিরে নানা ক্যারিকেচার 

চিত্র, ছড়া ও নানা তথ্যের দ্বার প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, 
মিস্টার গ্র্যাডষ্টোনের মত বিশ্বাসঘাতক পৃথিবীতে আর জন্মায় নাই। এক 

পক্ষ অন্য পক্ষ সম্পর্কে যাহা! বলিয়াছে, তাহ! বাহিরের লোকের দৃষ্টিতে 
দেখিলে ছুই পক্ষেরই ক্ষমতার লোভ এবং স্বার্থপরতার পরিচয় ফুটিয়া 
উঠিবে। রোমান আযমফিথিয়েটারের অঙ্গনে পুরাকালে গ্র্যাডিয়েটরগণ 
যেমন লড়াই করিত, এখানে ছুটি রাজনৈতিক দলের নেতারাও তেমনি 

মরীয়! হইয়। লড়াই করিয়াছেন। মানুষ মানুষে শত্রুতা স্থ্টির ক্ষেত্ররপে 

ধর্মের পরেই রাজনীতির স্থান। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইংল্যাণ্ডে রাজনৈতিক 
মতবাদ পুরুষা্গুক্রমিক, ভারতে ব্যবসা বা অন্য কোনও বৃত্তি যেমন। 
উহাদের কেহ গর্বের সঙ্গে বলে “আমরা চিরদিন রক্ষণশীল" অথব1! “আমর! 

চিরকাল উদারপন্থী।” তবে কার্যক্ষেত্রে ছুই দলের লোকের যাহ ছিল বা 

যাঁহ। হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ কিছুই আসিয়! যায় না, কারণ ছুটি পার্টির 
মধ্যে পার্থক্য আকাশপাতাল নহে। ছ্টি দলই জনমতকে অনুসরণ করিয়া 
চলে, এবং তাহাদিগকে জনমত গঠন করিতে হয়, তাহাদিগকে শিখাইতে 

হয়, সংহত করিতে হয়, এবং ভাগ্য খারাপ তাহারই যিনি পিছাইয় থাকেন, 
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অথবা! ঘিনি বেশিদূর অগ্রসর হইয়া যান। অতএব সম্মুখবতণ প্রত্যেকটি 

পদক্ষেপের আগে পথ পরিক্ষার করিয়া লইতে হয়, ভারতবর্ষে ঠিক ইহার 
বিপরীত। এখানে নেতারা নিজেরাই চলেন, ট্রেনবিহীন এঞ্জিত যেমন 

চলে, এবং যখন তাহার! পিছনে তাকান তখন দেখিতে পান বহুদূরে ঝিমস্ত 

অবস্থায় জনতা অতি দ্রত তাহার দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। 
তাহাদের অধৈর্য ঝৌোকের মাথায় কাজ করিবার অভ্যাসকে তাহারা সংযত 

করেন না। তাহার! প্রথমে জনসাধারণকে গড়িয়া পিটিয়া একটা সংহত 

ন্বসংগঠিত দলে পরিণত করেন না। তাহা না হইলে তাহাদের নিকট 

হইতে প্রত্যাশ। করেন, তাহ! যে কি বস্তু সে বিষয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের 

কোনো ধারণাই নাই। 

আমাদের হ্যাশন্তাল কংগ্রেসের যে সব প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহার 

মধ্যে “আবশ্তটিক শিক্ষা” নামক একটি প্রস্তাব খু'জিয়া পাইলাম ন1। 
আমি এ বিষয়ে আর কিছু বলিতে চাহি না, পাছে বলিতে গিয়া! বেশি 

বলিয়া ফেলি। ইংল্যাণ্ডের রক্ষণশীল পরিবার সব সময়েই রক্ষণশীল 

মনোনয়ন প্রার্থীকে সমর্থন করে, যেমন উদারপন্থী পরিবার উদারপন্থী 

প্রার্থীকে সমর্থন করে। রক্ষণশীল হউক ব৷ উদারপন্থা হউক, মানুষের মন 

জিত্রলটারের পাহাড়ের মত কঠিন, এবং তাহার উপরে প্রতিপক্ষের কোনও 

যুক্তিই কোনও দাগ কাটে না। তাহাদের মধ্যে বু মতান্ধ গৌঁড়া ব্যক্তি 
আছে, যাহার! তোমার বিপরীত মতের জন্য তোমাকে প্রকাশ্যে পুড়াইয়া 
মারিতে চাহিবে। ইংল্যাণ্ডে যে জাতিভেদ এবং রাজনৈতিক গৌড়ামি 
আছে, তাহা! কত গভীর তাহা! অনভিজ্ঞ আমরা বুঝিতে পারি নাই। 
আমাদের কাছে সকল ব্রিটিশ মানুষই ( আয়ারল্যাগুবাসীদের লইয়। ) 

এক মনে হইয়াছে । উচ্চনীচ, রক্ষণশীল বা অতি উদ্ারপন্থী, হইই আমাদের 

চোখে সমান! আমরা জানিতাম ন। নিয়স্তরের প্রতি বন্ধুত্বের ভাব পোষণ 
কর। পাপ, অথব। উদারপস্থীদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করা রক্ষণশীলদের 
প্রতি অপরাধ। ঘরোয়। বিবাদেও খোলাখুলি ভাবে পক্ষ অবলম্বন 

করিতে হইবে। এক দলের সহিত আলাপ করিলে, অন্য দল তোমার 

সহিত বাক্যালাপ করিবে এমন আশা করিও ন।। মনে হয় আমাদের 
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অজ্ঞতা এবং অহমিকা বোধের অন্য এ সব ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট সতর্ক 

হইতে পারি নাই। এবং এই কারণেই, যেখানে নীরব থাকিলে বিজ্ঞতার 

কাজ হইত, সেখানে হয়ত কথা বলিয়াছি। বাঙালীর মনে সম্প্রতি কিছু 
নব্য পরহিতত্রতী স্বাধীন চিন্তা জাগিতেছে, কিন্তু তাহার বৈষয়িক জ্ঞানের 

অভাব আছে। বদ্ধ ধারণা লইয়া যে-সব দল রহিয়াছে, তাহাদিগের 

হইতে স্বতন্ত্র আর একটি দল আছে, সেই দলের লোকদের মত বা ধারণ! 

দেলায়িত হয়। তাহারা একবার এক দলকে সমর্থন করে, একবার 

অন্য দলকে সমর্থন করে। প্রধান ছুটি দল প্রায় সমান, উদ্ধত্ব অদলীয় 

লোকেরাই দেশের ভবিষৎ নির্ধারণ করে। ইহাদের অসম্ভব ক্ষমত] ! 
চেল্সীতে সার চার্লল ডিঙ্গকের পক্ষে যে ইলেকশন প্রচার চলিতেছে, 

তাহ দেখিয়া আমাদের মনে হইয়াছিল এ প্রচার কিছু যেন প্রাণহীন । 

কিন্তু মিস্টার হুইটমোরের প্রচার ছিল খুব ছুরান্ত। কিংস রোডের এক 

বাড়িতে ভোট গ্রহণ পর্ব অনুষ্ঠিত হইল। সমস্ত দিন ধরিয়া সে অঞ্চল 
ভোটারদের সমর্থক এবং বাজে লোকের ভিড়ে পুর্ণ ছিল। এক ইংরেজ 
বন্ধুর সঙ্গে রাত্রি ১০টার সময় আমি সেখানে ভোটিং-এর কাগ্-কারখান। 
দেখিতে গিয়াছিলাম। নে সময়ে ভোট গণন। চলিতেছিল। ফলাফল 

জানিবার জন্য শত শত ব্যস্ত লোকে রাস্তাটির এক প্রান্ত হইতে অপর 

প্রান্ত পর্যন্ত পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আশেপাশের পথেও বহু লোকের 
ভিড়। সবাই আশঙ্ক। করিতেছিল একটা কিছু গগুগোল বাধিবে। 

কারণ চেল্সী ও তম্মিকটস্থ স্থানসমূহ উৎসাহী লোকে পুর্ণ, সবাই 
ভাবিতেছিল এ উপলক্ষে অনেকের মাথা ভাডিবে, এবং উপলক্ষটা তাহাতে 

আরও একটু উপভোগ্য হইয়া উঠিবে । শেষ রাত্রি ২টার সময় নির্বাচনের 
ফলাফল প্রকাশ হইল। রক্ষণশীল প্রার্থী মিস্টার হুইটমোর জয়লাভ 

করিলেন। জনতার আনন্দচিৎকারে কান ফাটিয়া যাইবার উপক্রম 

হইল, সঙ্গে সঙ্গে বিরুদ্ধ প্রার্থীর সমর্থকদের কণ্ঠ হইতেও হতাশার ধ্বনি 
একই উচ্চগ্রামে উঠিল । সবাই এই ফলাফলে বিশ্মিত। কারণ, চেলসীর 

আসনটি সার চার্লস ডিল্ক গত কুড়ি বংসরের অধিককাল ধরিয়া দখল 
করিয়া বপিয়া আছেন। তাহার নাম তাছার পার্টির নিকট শক্তির হর্গ 
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স্বরূপ দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফল ঘোষণার অল্লক্ষণ পরেই ম্রিস্টার ছইটমোর 
এবং সার চার্লস উভয়েই উপরের ব্যালকনিতে আসিয়। দীড়াইলেন। 

মিস্টার হুইটমোর তাহার সমর্থকদের ধন্যবাদ জানাইলেন। সার চর্লস 
তাহার প্রতিপক্ষের বিজয়লাভে তাহাকে অভিনন্দন জানাইলেন। এবং 

সেই সঙ্গে ইহাও জানাইলেন যে, বিজয়ীর জয়লাভ ন্যাঁধয ভাবেই হইয়াছে । 
তাহারা উভয়ে করমর্দন করিয়া বিদায় লইলেন। কিন্তু জনতার মধ্যে 

যে উত্তেজন। জাগিয়াছিল তাহ তখন৪ থামে নাই। ভোরবেল। পর্যস্ত 

পথ জনাকীর্ণ ছিল, এবং এক দলের উল্লাস ও অন্য দলের আর্তধ্বনি পরস্পর 

পাল্লা! দিতেছিল। গুরুতর লড়াই কিছু বাঁধে নাই। 

কিন্তু এখানে আমি লড়াই না দেখিলেও আর একটি ইলেকশনে 

লড়।ই আমি দেখিয়াছি । এক বন্ধু সেখানে একটা কিছু ঘটিবে অনুমান 

করিয়াই আমাকে সেখানে লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার নির্দেশক্রমে আমি 

আমার মাথ হইতে পাগড়ি খুলিয়া তাহার বদঙ্গে মজুরের টুপি পরিলাম । 
আমার আসিতে একটু বিলম্ব হটয়াছিল, অতএব দেখিলাম স্থানটি 
লোকারণো পরিণত হইয়াছে । বসিবার স্থান আর পাইলাম ন।, হলের 

পিছন দিকে বহু লোক দীাড়াইয়া ছিল, তাহাদের মধ্যে আমিও নীরবে গিয়া 

দাড়াইলাম। ইহার পরেও লোক আসিতে লাগিল এবং ফলে শেষ পর্যস্ত 
আমাদের গায়ে গায়ে লাগাইয়া দ্াড়াইতে হইল, কোথাও ফাক ছিল ন|। 

এই পল্লীতে হই দলের এক দল কর্তৃক মনোনীত এক প্রার্থী বক্তৃতা দিবেন 

কথা ছিল। যথাসময়ে তিনি ভাষণ দিবার উদ্দেশ্যে উঠিয়া দাড়াইতেই 

তাহার সমর্থক দলের হ্র্ধধ্বনিতে হলের চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। 
তিনি তাহা থামিবার অপেক্ষায় দাড়াইয়! রহিলেন। প্রথম সারির ব্যক্তিগণ 
চুপ করিলেন কিন্তু অন্য অংশের লোকেরা ক্রমাগত ছড়ি ও জুতা ঠৃকিতে 
লাগিলেন। শব থামিল না। এক দিকের থামে ত অপর দিকে আরল্ত 

হয়। প্রথম সারির লোকের! ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে পিছনে তাকাইলেন, কিন্ত 
তাহাতে কোনও ফল হইল না। বক্তা ছই-একৰার কিছু বলিতে চেষ্টা 

করিলেন, কিন্তু জনতার চিৎকারে তাহ! আর শোনা গেল না। অনেক 

সাইলেন্স; সাইলেন্স ধ্বনি তূলিলেন, কিন্তু তাহার উত্তরে শুধু “বু-“বু' ধ্বনি 
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উঠিল। এর পরেই তুমুল কাণ্ড। প্রথম সারির লোকের! &।ড়াইয়া 
উঠিলেন, মাথায় টুপি পরিলেন। কয়েকখানি চেয়ার হাওয়ায় চড়িয়া৷ ভিড়ের 
মধ্যে আসিয়া! পড়িল। সেইখানে জোর লড়াই আরম্ভ হইয়! গেল, কিন্ত 
ভিড়ের চাপে কেহ মাটিতে পড়িতে পারিল ন!। মুহুর্তের মধ্যে চেয়ারগুলির 
পিঠ, হাত ও পাগলি চেয়ার হইতে বিচ্ছিন্ন হইল, এবং এই অস্ত্রে সজ্জিত 
হইয়৷ উত্তেজিত জনতা অতি উৎসাহের সঙ্গে লড়াইতে মাতিয়৷ উঠিল; 
কয়েকজন শক্তিমান লোক একখানি বেঞ্চ টানিয়া তুলিতে পড়িয়া গেল, 

তাহার নিচে কয়েকটি মাথ! চাঁপ! পড়িল, এবং খানিকটা স্থান সেজন্থ শূন্য 
দেখাইল সেই কালে! টুপির অরণ্যে। তাহার পর হুশ-__বাতাসে ছুটিয়া 
আসিতেছে, জলের ফৌটার মালা গাঁথিয়া__-যেন বড় একটি ধূমকেতু ও 
তাহার ল্যাজ ছুটিতেছে। সেটি জলভরা একটি গ্লাস, বক্তার টেবিলে ছিল । 
সভার কাজ এইভাবে চলিতে লাগিল, খুবই আনন্দজনক সন্দেহ নাই। 
প্রত্যেকেই খুব উৎসাহের সঙ্গে এ কাজ করিয়াছে এবং উপভোগও করিয়াছে 
পুরোপুরি । রক্ত যখন শিরায় টগবগ করিয়! উঠিল, তখন তাহা সকল বাধা 
ভেদ করিয়া নাক দিয়া, মাথা দিয়া এবং দেহের মন্তান্য অংশ দিয়া বাহির 
হইয়। আদিল। এইভাবে যাহাদের মাথ। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল, তাহার 

পশ্চাদপসরণ করিবামাত্র তপ্ত রক্তবিশিষ্ট অন্তর! সবাইকে ঠেলিয়া৷ আসিয়। 
ঢুকিয়া পড়িল এবং তাহাদের স্থান দখল করিপ। 'তাহারা বাহির হইতে 
ছুটিয়! আঙসিয়াছিল। এতক্ষণ পর্যন্ত আমি কিছু নিরাপদ দূরত্ব হইতে সব 

পর্যবেক্ষণ করিতেছিলাম, কিন্ত এখন বাহির হইতে বনু নবাগত আসিয়া 
আমাদিগকে রবিনসন ক্রুমো গল্পের নেকড়ে বাঘদের মত সন্মুখের দিকে 
ঠেলিয়। দিল। কিন্ত আমার মাথাটি ভাঁঙক, নাক চ্যাপট। হইয়া 
যাউক এবং আমার চোখের চারিদিকের রং আরও কিছু কালো হউক, 
ইহ। আমার বিশেষ পছন্দ না হওয়াতে, দশাসই চেহারার যেলোকগুলি 
আক্রমণ করিতে অ!সিতেছিল তাহাদের কনুইয়ের নীচ দিয়া খুব 
কৌশলে এ স্থান হইতে বার হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ইহ 
করিতে আমাকে দস্তরমত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। আমার ন্যায় 
শাস্তি-বিলাসীর পক্ষে স্থানটি আর উপযুক্ত ছিল না কারণ এইরূপ 
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একটি অর্থহীন কাজে আমার কোনও অংশ ছিল না। আমার এখন 

অন্ুতাঁপ হইতে লাগিল আমার পাগড়িটি ফেলিয়া আমিলাম কেন। 

কারণ, এমন উত্তেজিত অবস্থায় উহারা আমার ভারতীয়ত্ব অন্যান্য 

সময়ের ন্যায় যদি মান্য না করিয়া আমার মাথা লক্ষ্য করিয়া কিছু 

করিতে আসিত, তাহা হইলে এখন সেখানে যে টুপিটি রহিয়াছে তাহা 

অপেক্ষা পাগডিটি অনেক ভালভাবে মাঁথাটিকে বাঁচাইতে পারিত। 

আমাদের গ্রামের একটি লোক অন্ততপক্ষে এ বিষয়ে আমার আদর্শ । সে 

দল ধরিয়া প্রতিবেশীর বাগান হইতে কাঠ চুরি করিতে গিয়া মার খাইবার 
সময় তাহার টাক মাথাটায় তাড়াতাড়ি কাপড়ের পাগড়ি বাধিয়া লইত 

কিন্ত এখন ত আমার কোনও উপায়ই নাই। বাহির হইয়! যাইবার কোনও 

উপায় থাকিলও দরজ। ত বাহিরের মজা! দেখা লোকের ভিড়ে বন্ধ, এবং 

ঘখন সকলেরই দৃষ্টি সম্মেখে নিবদ্ধ, এবং যখন শব্র-মিত্র ভেদে প্রত্যেকেই 

প্রত্যেককে গ্তান বর্তবা বোধ করিতেছে, তখন সেখান হইতে পলায়ন 

চরম ভীরুত!। লড়াই রত মানুষদের মধ্যে কে কোন্ দলের, কার কি 

রাজনৈতিক মতবাদ, তাহা কে জানে, কেই ব। কাহাকে জিজ্ঞাসা করে? 

এবং গু তাগুতির জন্য তাহার প্রয়োজনই বা কি? কিছুই আসিয়! যায় 

না। যাহাকে মারিতে হইবে সে হাতের কাছে থাকিলেই যথেষ্ট) এবং যাহারা 

পাঁশে উপস্থিত তাহারা মে সময়ে একটু ঠেলিয়। সরি ছুইজনের হ'তের 

ব্যবহারের উপযুক্ত একটু জায়গা! করিয়া দিলেই হইল। খুব স্ফুৃতির সঙ্গে 

তাহারা লড়াই করিতে লাগিল; ঠিক যেন স্কুলের বালক সব। যাহারা 

ঈাড়াইয়া ইহা উপভোগ করিতেছিল, তাহার। দেখিতেছিল কোনও পক্ষ 

ষেন অধিক স্ুবিধ। না পায়। গুত। খাইয়। একজন ধরাশায়ী হইবামাত্র 

দর্শকদিগের ভিতর হইতে একজন আসিয়া তাহার স্থান গ্রহণ করিতেছিল। 

এগুলি উপযুক্ত হান্কা লড়াই, প্রায় খেলা, এবং যাহার! শুধু দর্শকরূণপে ক্লান্ত 
হইয়া স্বযোগের অপেক্ষা করিতেছিল তাহাদের জন্য । এই রকম একটি 

লড়াইতে একজন বলবান্লোক একটি অপেক্ষাকৃত কম শক্তিমান্ উৎসাহীকে 
উত্তেজিত করিয়া তাহার সঙ্গে লড়াইতে উদ্যত হইতেই দেখা গেল বিকট 

চেহারার একটি লোক (সম্ভবত উত্তর স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী ) ঠেলিয়া 
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আসিয়া হর্বল লোকটিকে সরাইয়! দিয়! সবল লোকটিকে বলিল, ] ৪10 
০০1 01825 ০0206 00.--মর্থাৎ একবার আমার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা কর 

তর্ঠটাদ! লড়াই অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ হইয়া! গেল। প্রথম লোকটি 

ঘু'ঁসি খাইয়া চোখ ফুলাইল, নাক দিয়া রক্ত বরিতে লাগিল, এবং পর পর 
চারবার ধরাশায়ী হইল। কিন্তু তবু হার মানে না। যতবার পড়ে ততবার 
তড়াক করিয়া উঠিয়া দর্শকদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া! আবার আক্রমণ 

করে! “ড/6]] 9০০ 7২০৮ 7২০৮ বলিহারি রব রয়! [স্কটের নভেল 

ষ্টব্য ] এক দল টেঁচাইল। সম্ভবত লোকটির লাল চুলের জন্ত রব রয় 
বলা হইল। অন্ত দল পরাজিতকে উৎনাহিত করিতে লাগল “নু 

88311), 311” আবার লেগে যাও বিল। চতুর্থ বার যখন সে পড়িয়। 

গেল, তখন তাহাকে তুলিয়! দাড় করাইয়! দিতে হইল । ফীঁড়াইয় বলিল, 

আর-এক দিন দেখিয়া লইব। এই উপযুদ্ধ চলিতেছিল এক দিকে, কিন্তু 
আসল রণাঙ্গনে চলিতেছিল মহাযুদ্ধ। হঠাৎ কি হইল, দেখি, সেই নিরেট 
ভিড পশ্চাদপপরণ করিয়া সিড়ি ও ভিতরের পথ খালি করিয়া বাহিরে 

চলিয়া আমিল। দশ গুনিতে যত সময় লাগে তাহ। অপেক্ষা কম সময়ের 

মধ্যে কাগ্টি ঘটিয়া গেল। তাহ।দের সম্মিলিত চাপে আমিও তাহাদের 
সঙ্গে পথে আনিয়। পড়িঙাম। সেখানে দেখি জনতা এক এক চক্রে ভাগ 

হইয়া! লড়াই চালাইতেছে। ভিতরের লড়াইয়ের সঙ্গে ইহাদের কোনো 

সম্পর্ক নাই, ইহারা এখানে স্বাধীনভাবে লড়াই. চালাইতেছে। কিন্তু 

হলের ভিতরের লড়াই অনেক বেশি পূর্ণাঙ্গ ছিল, কারণ সেখানে ভাঙা 
আসবাব হইতে আক্রমণ ও প্রত্যাক্রমণের অস্ত্র সংগ্রহ করা হইয়াছিল । 

আমার মনে হইল, ব্রিটিশরা অর যাহাই হউক, সভ্যতা প্রাপ্ত ধর্বর। 
কিন্ত তবু তাহারা ঝড়বৃষ্টি, বন্তা, ভূকম্প, এবং আগ্নেয়গিরিপূর্ণ পৃথিবীর 
মতই জীবস্ত মানুষ । আর আমরা, যতদূর জানি, মৃত পর্বতমালা, জল হীন- 
মরু, উল্ভিদহীন প্রাস্তুর, এবং জীবহীন নীরব চাদের মত নিষ্প।ণ। মনে 

রাখিতে হইবে, সভ্যতায় অধিক অগ্রসর দেশে, যেমন ইংল্যাণ্ডে সব 
ঞ্রিনিসেরই সর্বাপেক্ষ। উৎকৃষ্ট এবং সর্বাপেক্ষ! নিক দৃষ্টান্ত মিলিবে। 
সবচেয়ে উদার এবং সবচেয়ে নীচ. দানবীর এবং ব্যয়কুষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা 
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ধামিক এবং সর্বাপেক্ষা অধামিক, সর্বাপেক্ষা হর্দান্ত গুণ্ডা প্রকৃতির লোক 
এবং সর্বাপেক্ষা খ্রীস্টের অনুগত, মানুষের দেখা মিলিবে। ইংরেজী 

অভিধানে 'কাউয়ার্ শব অপেক্ষা অধিক অপমানকর অর্থগোতক শব 

আর নাই। প্রায় সকল ইংরেজই বরং মৃত্যু বরণ করিবে তবু অন্য 
ইংরেজের মুখে কাউয়ার্ড বিশেষণটি শুনিতে চাহিবে না। কাউয়ার্ডের মত 
কাজ তে! করিবেই না। অবশ্থ দৈহিক শক্তি সম্পর্কেই কথাটি ব্যবহৃত 

হইয়! থাকে। খ্রীস্টান হওয়া এবং সে ধর্ম পালন না করা অগ্রীস্টান হইয়া 

স্ত্রীর নির্দেশে চার্চে যাওয়া, অথব! এই জাতীয় সব কাজকে কাউয়াডিস বা 
ভীরুতা মনে করা হয় না। আমাদের দেশেও এ জাতীয় কাজ ভীরুতা 

নহে। আর একটি জিনিস লক্ষ্য করিয়াছি । এই-সব লড়াইয়ে কোনও 

ছইটি ব্যক্তি যুগ্মতাবে একটি ব্যক্তির উপর ঝাপাইয়া পড়িয়। জড়াই করে 
নাই। আমাদেব দেশে এ রকম ঘটে এবং 'ভদ্রলোক" বলিয়! পরিচিত 

ব্যক্তিদের মধ্যেই ঘটে । ব্রিটিশদের এই লড়াইয়ের রীতিকে আমি উচ্চ 

প্রশংস। করিতে পারিতাম, কিন্ধু পাবিলাম না। কারণ, আমাদের দেশে 

সম্প্রতি কয়েকজন ইংরেজ হুরবল অসহায় ভারতীয়কে গু তাইয়৷ মারিয়। 
ফেলিয়াছে, তাহারা যে কখনও পাণ্ট। মারিবে না! তাহ। জান] সত্বেও। 

এবং আমি যাহ! শুনিয়াছি তাহ! যদি সত্য হয়, তবে তাহার মার খাইয়া 

লুষ্টিত হইয়া পড়িয়া যাইবার পরেও তাহাদের পেটে লাখি মার! হইয়াছে । 

ইংল্যাণ্ডের কোনও কোনও কাউন্টিতেও এইরূপ পাশবিক লড়াই হইয়া 
থাকে শুনিয়াছি। কিন্ত এ কথা সত্য যে, সাধারণতঃ ব্রিটিশরা এরূপ 

আচরণকে ভীরুতা। গণ্য করিয়া থাকেন। কোনও আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি 

পড়িয়! গেলে তাহাকে আর মার! হয় না। কিংবা প্রতিপক্ষ ছর্বল হইলে 

তাহাকে আঘাত দেওয়। হয় না, অবশ্য যদি তাহার! প্রত্যাক্রমণ না! করিতে 
চাহে। আস্তর্জীতিক যুদ্ধের ব্যাপারে ইউরোগীয়দিগকে কিঞ্চিৎ মহাভারত 

পাঠ করিতে অন্থরোধ জানাই। চার হাজার বংসর পুর্বে কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধে কি কর! হইয়াছিল তাহা। তাহাদের জান! উচিত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে 
খ্যাত ব্যক্তির অস্ত্রহীন অথব! হুর্বল বর্ধর প্রতিপক্ষের বুকে কি বুলেট 
বিধাইতে পারেন? অস্বথাম! অবশ্থ দ্বিধাগ্রস্তচিতে এই জাতীয় অন্যায় 
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কাজ করিয়াছিলেন, শত্রুপক্ষীয় পদাতিকদের উপর গ্রীকদের অগ্নিবর্ষণের 
সঙ্গে ইহা কিছু পরিমাণ তুলনীয়, তবে অশ্বখাম। উচ্চ ব্রাহ্মগ-সম্তান হইলেও 
বিশেষ ন্যায়-চরিত্রের লোক ছিলেন না। ভারতে এমনকি কোনও কোনও 

অনভ্য উপজাতিদের মধ্যেও এমন নিয়ম আছে যে, তাহারা মানুষের প্রতি 

বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করে না। নিক্ষেপ না করা তাহারা গৌরবের বলিয়া 
মনে করে। বর্তমান সভ্যতা, গৌরবের হানি করিয়াও মারণাস্ত্রের উন্নতি 
ঘটাইয়াছে। 

ইংরেজ জনসাধারণ ঘুঁসিখেলা, বা এ জাতীয় নান! লড়াই খুব 
উপভোগ করে। ইহ] তাহার স্কুলে অভ্যাস করে, বস্তিতে অভ্যাস করে, 

মাঠে করে এবং যেখানেই তাহাদের কর্মস্থান নির্দিষ্ট হয়, সেখানেই করে। 

যতদিন শক্তি থাকে করে। অবশ্য ভদ্রসস্তানেরা স্কুল ত্যাগ ক'রবার পরে 

ঘুমি খেলায় মাতে না, তবু লর্ড বংশের কেহ অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে-কোনও 
নিম্ন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে লড়াই করাকে ঘৃণ্য মনে করে না, অথবা এমন 

লড়াইতে হারিয়া গেলে তাহাকে নিন্দনীয় বোধ করে না। কিন্ত অনেক 
সময় উহার লড়াইয়ের জন্তই লড়াই করে, এবং ইহ!র মূলে অধিকাংশ 

ক্ষেত্রেই রহিয়াছে মগ পান। লড়াইতে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিলে কোনও 

ব্যক্তি তাহার গ! হইতে কোট খুলিয়া তাহা! পথের উপর ফেলিয়! রাখে 

এবং পথিকদের প্রতি ভুস্কার ছাড়িয়া বলে, “আমার কোটের প্রীস্তটি 
মাড়াইয়। দিবার সাহস আছে কার, অগ্রসর হও।” পুলিসের লোক যদি 
কাছে না থাকে, এবং থাকিলেও কিছু প্রশ্রয় দেয়, তাহ! হইলে দেখা 

যাইবে অনেকেই এই চ্যালেঞ্জে সাড়া দেয়, এবং সে পরে উপলদ্ধি করে 
তাহার কোটটি এবং মুখখান। বাড়িতে রাখিয়া আসিলেই ভাল করিত। 
ুষ্িযুদ্ধ আইনতঃ নিষিদ্ধ, কিন্তু গোপনে বহুস্থানেই এই প্রতিযোগিতা 
চলিয়। থাকে । আমি ইংল্যাণ্ডে থাকিতে, মুষ্টিযুদ্ধে একটি লোক মরিয়াই 
গেল। ইহা শুনিয়া আমি আমার এক বন্ধুকে বলিলাম, যে মরিল, 
তাহার যথাসময়ে বল! উচিত ছিল, আর নহে, এইবার থাম। এবং 

উপস্থিত লোকেরাও যে যথাসময়ে এ খেল। থামাইতে বলে নাই ইহ! 
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লজ্জাকর ব্যাপার । ইহার উত্তরে শুনিলাম, “লোকটার তেজ দেখিলে না?” 
এই জাতীয় লোকেরা কাহাকেও ভয় পায় না, বয়স্ক পুরুষ, স্ত্রী, কম বয়স্ক 

ছেলে মেয়ে কেহই ভয় পায় না। ইহার৷ স্বেচ্ছায় বিপদের সম্মুখীন হয়, 
বিপদ উত্তীর্ণ হইবার আনন্দ লাভের জন্য । ইহারা জলের উপরে অথবা 

স্থলের উপরে আকাশ-পথে বেলুন-যাত্রা করে। ইহারা মেরুপ্রদেশে 
কঠিন বরফের উপর পথ কাটিয়! চলে, উদ্দেশ্য মেরুকেন্দ্রের ছোট্ট বিন্দুটি 
কোথায় তাহা আবিষ্কার করিবে । ইহার! পিপেয় ঢুকিয়া নায়াগার! 

প্রপাতে পড়িবে । কেনন। তাহার। বড়াই করিয়। বলিতে পারিবে “আমি 
ইহা করিয়াছি ।” আলপস পবতমালায় বংমরে কত লোক মারা যাঁয়। 

সেও শুধু এই জন্তই, অর্থাৎ বড়াই করার জন্যই । ইহা ভিন্ন অন্ধকার 

মহাদেশের_ আফ্রিকার জঙ্গলের ভিতর অভিযানের যে কত দৃষ্টান্ত 

রহিয়াছে! ইহারা আকাশে, জলে, গরমে অথবা ঠাণ্ডায়, জর ও কলের 

তুষ্ট করিয়া, বাঘ-সিংহকে তুচ্ছ করিয়া চলে। সকল রকম বাধা ও 

বিপদকে ইহার! চ্যালেঞ্জ করে। 

বর্তমানে ইহার! ভূতের ভয়ও করে না। ডাইনি, ছু শিশু ভূত, অথব। 
পরী, কাহাকেও নহে । এমন কিযে সব ছোট ছোট ছষ্, ছেলে খালি 
পায়ে অ' হৃদের নিকটে কর্দমাক্ত স্থানে লম্ষঝম্প করিয়া বেড়ায়, তাহারাও 

এই সব ভূত ইত্যাদিকে ভয় করে না। কিন্তু ভারতবর্ষের পল্লীতে এই 
সব ভূত-প্রেত কি অনিষ্টই না করে। বিশেষ করিয়া বালকদের কাছে 
ইহা বিভীবিক। ভারত সরকারের উচিত ভূত শিকারের জন্ত পুরস্কার 
ঘোষণ। করা। সাপ অথব। বাঘ শিকারের জন্য যেমন পুরস্কার দেওয়। হয় 
ঠিক তেমন। এই কাজের ভার পাইতে পারে এমন অনেক অভিজ্ঞ 

লোক আমাদের মধ্যে আছে। আমি আমার কথার প্রমাণ স্বরূপ একটি 

লোকের নাম করিতে পারি, যে লোকটি কয়েক দিন আগে হাওড়াতে 

একটি প্রেতকে হতা। করিয়াছে । অবশ্য এ প্রেত যে ছেলেটির উপর ভর 

করিয়াছিল, প্রেত-মারণের প্রক্রিয়ার ফলে সেও মার! গিয়াছে । কিন্ত 
সেটা আদৌ বড় কথা নহে । প্রক্রিয়। যাহার হাতে অতটা কঠিন হয় না, 

এমন লোকও আমার বাড়ির পাশেই থাকে । সমস্ত দেশে যত ভূত-ধর! 
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ওস্তাদের বাস, তাহাদের অনেককেই আমি চিনি । দক্ষিণ দেশে, উত্তর 

দেশে, হিমালয়ে, মধ্যপ্রদেশে ইহাদের বাস। মধ্যপ্রদেশে গত ১৮৮২ 
সনের আদমন্মারী অনুযায়ী ৭ জন ডাইনী-ধর! ওস্তাদ আছে! অন্যান্য 

জাতীয় ওস্তাদও এ প্রদেশে বহু আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করি-_ 
এখানে ৯৫৪ জন শিল প্রতিহতকারীর দেখা মিলিবে, যাহাঁদের 

আবহাওয়া ও খতুর উপরে অনীম প্রভাব; বৃষ্টি, রোদ্র, বজ্র ও শিল 
তাহাদের কথায় চলাফেরা করে। শুধু উপযুক্ত টাকার বরাদ্দ করিতে 

হইবে, অন্তথা কেমন করিয়া এই সব লুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করা যাইবে ? 
হায়! তাহারা অনাদৃূত অবস্থায় পড়িয়া পড়িয়! নষ্ট হইতেছে। কিন্ত 
আমাদের নির্দয় ভারত সরকার “না! দেখে আমাদের অশ্রু, না শোনে 

আমাদের কাম ।৮--আমি কলিকাতার একখানি বাংলা সংবাদপত্র হইতে 

শেষের কথাগুলির উদ্ধতি দিলাম । আমি নিজে ভূত-বিরোধী, জীবিত অথব' 

মৃত কোনও ভূতের উপর আমার আস্থা নাই। সে ভূত দেহধারী হউ 
অথব] দেহহীন, পুরুষ ভূত হউক অথব! নারীভূত, শিশুভৃত হউক বা রর্মক্ক 
ভূত, ব্রাহ্মণ ভূত হউক ব! মুসলমান ভূত, স্থলভূত হউক বা! জলভূত/গোভূত 

হউক অথব! অশ্ব ভুত--মোট কথা যে ভঙ্গির ভূতই হউক তাহার বিরোধী 
আমি। আমাদের দেশের কত রকম ভূত আছে, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা 

দিবার লোভ হইয়াছিঙ্স, ইচ্ছ৷ হইয়াছিল তাহাদের সকলকে শ্রেণী, 
উপশ্রেণী, ঞুণ-বিন্যাস, জাতি এবং প্রজাতি হিসাবে পুথক একটি অধ্যায়ে 
সাজাইয়। পাঠককে উপহার দিই, এবং সে অধ্যায়ের নাম দিই ভৌতিক 

রাজ্য, যেমন অন্ভান্তয বিষয়ে আছে, যথ। খনিজ রাজ্য, প্রাণী রাজ্য। 
ভৌগোলিক, ভূষাত্বিক অথবা প্রাণী বা উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর! স্থানীয় বিবরণ 

দিতে যেমন অধ্যায় গুলির নামকরণ করেন তেমনি । কিন্তু আমি লোভ 

দমন করিলাম। এবং আমি আশা করি, তেমন একটি অধ্যায় যে আমি 

আমার পাঠকের ঘাড়ে চাঁপাই নাই, সেজন্য তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিবেন 

কি দিবেন না, তাহা! আমি ভাবিতেছি না, কিন্তু আমি ইহ! দ্বারা যে একটি 

সংকাজ করিলাম, তাহা! ভাবিয়া আত্মতৃপ্থি লাভ কারতেছি ৷ নিতান্ত 
শিশুকাঁল হইতেই আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের মনে ভূতপ্রেত এবং এ 
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জাতীয় যাবতীয় জীবের ভয় ঢুকাইয়। দেওয়া হয়, এবং তাহার ফলে চীনা 
মেয়েদের পায়ে যেমন লোহার জুত। পরাইয়া তাহার বৃদ্ধি রোধ করা হয়, 

তেমনি ভূতের ভয়ের বার তাহাদের মনের স্বাভাবিক সাহসকে খর্ব করিয়া 
দেওয়। হয়। পরবর্তা জীবনে ভয়ে জমাট বাধ। রক্তধারী নরনারী সন্ধ্যার 

অন্ধকারে বাগানে গাছের একটি পাতা পড়ার শব্দও ভয়ে কাপিতে থাকে । 

একটি পেচক উড়িলেও ভয় পায়। কারণ, তাহার চারিপাশে সর্বত্রই সে 

ভূতের অস্তিত্ব অনুভব করিতে থাকে । পূর্বে যাহাই থাকুক, বর্তমানের 
ইংরেজ ছেগে মেয়েরা এই ভয় হইতে মুক্ত হইয়াছে। যদি কোনও 
প্রতিবেশীর বাগানের চেরি গাছের ডালে উঠিতে কোনও ইংরেজ বালক 

ভূতের মুখামুখি হইতেই দেখিতে পায় সেই ভূত তাহার ঘাড় মটকাইতে 

উদ্যত হইয়াছে, তাহা হইলে বাঁলকটি যদি অবিচলিত কঠে ভূতকে বলে 
এখানেই কিছু করিয়। বসিও না, যদি লড়াই করিতে ইচ্ছা কর তবে নিচে 

ন।মিয়া আমাকেও লড়িবার স্ুুবিধাটুকু দা তাহ! হইলে আমি বিস্মিত 

হইব ন1। 

ইংল্যাণ্ডের কয়েকটি উৎকৃষ্ট পরিবারের ছেলেদের সঙ্গে আমার 
মিশিবার সুযোগ হইয়াছিল। তাহাদেব চরিত্রের সবচেয়ে আমার ভাল 
লাঁগিয়াছিল তাহাদের নিজেদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা, সম্মানবোধ এবং 

তাহাদের স্ব'ধীনচিত্ততা। তাহাদের মধ্যে যে জিনিসটির অভাব দেখিয়াছি, 
সে হইতেছে তাহাদের বয়সের সঙ্গে সামগ্রস্তপূর্ণ নজীবতা। যেন তাহার! 

বয়সের আগেই বিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। বালকত্ববিহীন বালক তাহারা। 
তাহাদের গাস্তীপূর্ণ আচরণ এবং বাক্যে আমি তাহাদিগকে বালক ভাবিতে 

সঙ্কোচবোধ করিয়াছি । তাই তাহাদের সম্বন্ধে এই ধারণাই আমার মনে 
স্থান পাইয়াছে যে, তাহার! “ছোট ছোট পুরা-মান্ুষ। তাহার স্কুলের বিষ্তা 
যাহাই হউক, অপেক্ষাকৃত নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরা জানে তাহার! 
যে পৃথিবীতে প্রবেশ করিতে যাইতেছে তাহ কঠিন। 

যাহার! গৃহহীন এবং পথে পথে ঘুরিয়! বেড়ায় তাহাদের সুনাম নাই, 
কিন্ত আমি তাহাদের বিরুদ্ধে কোনও কুৎস! শুনিতে প্রস্তুত নই, কারণ 
ইহাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে তাহাদের বন্ধুত্বের সম্মান দিয়াছে । 
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পৃথিবীতে এই বন্ধুত্ব অপেক্ষা দুর্লভ বস্ব আর কি আছে? পুথিবীর 

বিকারপ্রাপ্ত জঠরে যে রত্ব লুকাইয়া আছে তাহাকে কি সেজন্য অগ্রাহা 
করিব? একটি ছয় বৎসরের বালক বিশেষভাবে আমার অনুরক্ত হইয়া 

উঠিয়াছিল। আমার এই বালক বন্ধুর অনেক কৃতিত্ব ছিল। সে আকাশে 
দুই পা তুলিয়া হাতে হাটিতে পারিত- কুড়ি গজ পর্যস্ত সে এইভাবে 
হাটিত। তাহার দিকে কিছু টানিয়া বলার অপরাধ হইলেও আমি 

বলিতে বাধ্য যে, তাহার সত এতদূর হস্তব্রজে চলা আমি আর দ্বিতীয় দেখি 

নাই। এই ব্যাপারে মে তাহার সমবয়স্ক আর সবাইকে হারাইয়া দিতে 

সক্ষম। যাহার ইচ্ছ। সে ইহার নিকট শিক্ষালাভ করিতে পারে, দাবি 

বেশি নহে, দশ গজ হাতে হাট! শিখাইতে এক পেনি, অনেক সময় 

বিনামূল্যেই শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বন্ধুটির বন্ধুদের কাছেও আমি প্রিয় 
হইয়! উঠিয়াছিলাম। আহার। আমাকে দেখিলেই হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিত। 
বলিত, [ন0119, 61705 91911071765 15005 91020 ০010015 | 
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হয় এই যে, তাহারা আমাকে পারস্য দেশের শ। মনে করিয়াছিল । শা 

ইংল্যাণ্ডে খুব খ্যাত হইয়াছিলেন, একথা! ছোটর! বড়দের নিকট হইতে 

শুনিয়। থাকিবে । রেল স্টেশনে ওজনের যন্ত্র আছে তাহাতে অনেক ছেলে 

এক পেনি ফেলিয়! নিজের ওজন দেখিয়া লয়। কোনও যন্ত্রে চকোলেট, 

কোনও যন্ত্রে সিগারেট, তাহাতে পেনি ফেলিয়। দিলে চকোলেট অথবা 

সিগারেট বাহির হইয়া আসে । ছেলের! ইহাতে বেশ মজা অনুভব করে। 
ছোটখাটে। আনন্দ । নিন্দার কিছু নাই। 

পূর্বে রেল ষ্টেশনের বা অন্য কোনও প্রকাশ্য স্থানের ওজন যন্ত্রের 
বিষয় কিছু বলিয়াছি কি না মনে পড়ে না। ওজন-যস্ত্রের উপর ধড়াইয়া 
একটি ছিদ্র দিয়! একটি পেনি ফেলিয়। দিলে ডায়ালের উপরে একটি কাটা 

ঘুরিয়া ঠিক ওজনের দাগে আসিয়া থামিবে। চকোলেট যন্ত্রের পেনি 
ফেলিলে চকোলেট বাহির হইয়া আমিবে, সিগারেট-যস্ত্রে সিগারেট 

আসিবে । এই জাতীয় যন্ত্রের সাহায্যে হাসপাতালের জন্য দান চাওয়া 

হয়। একটি একবার উপরে উঠিতেছে, একবার নিচে নামিতেছে, কার্ডে 
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লেখা, “দয়া করিয়া! কিছু দান করুন।” একটি পেনি তাহার ছিদ্রপথে 

ফেলিবামাত্র আর একটি কার্ড উঠিবে, তাহাতে লেখা, “ধন্যবাদ ।” সবই 
এখন যন্ত্রের সাহায্যে হইতেছে । সিগারেট জড়ানো হইতে সমুদ্রের নিচে 
সুড়ঙ্গ খোঁড়া, সবই যন্ত্রের । সুখের দেশ! আমেরিকা শুনিয়াছি আরও 

বেশি ভাগ্যবান্। 

ইংল্যাণ্ডে এখন সকল ছেলেমেয়েই স্কুলে যায়। শিক্ষা এখানে 

বাধ্যতামূলক । পিতামাতা সন্তানকে স্কুলে পাঠাইতে আইনতঃ বাধ্য । 
মধ্যবিত্তদের সন্তানদের হাতের লেখা, পড়া, ভূগোল, ইতিহাস ও অঙ্ক 
ইত্যাদি শিখিতে হয়। মেয়েদের উপরন্ত শেলাই এবং সাধারণ রান! 

শিখিতে হয়। কোনে! বিশেষ বৃত্তি গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে ছেলেরা 

রবিবারে স্কুলে যায়। দরিদ্রদের জন্য স্কুলের বেতন সপ্তাহে এক শিলিং 

হইতে উধের্বে__বিছ্ভালয়ের অবস্থার তারতম্য অনুযায়ী । স্কুলের পদমর্থাদা 
নিশাত হয়, কোন্ শ্রেণীর লোকের পুষ্ঠপোষকতা সেই স্কুল লাভ করিয়া 
থকে, তাহার দ্বারা । কোনও ব্যক্তির আয় বংসরে পঞ্চাশ পাউণ্ড, কাহারও 

পঁচাত্তর পাউও্ড, কাহারও একশে। পাউগু, ইত্যাদি । সবাই পুথক জাতি। 

তবে প্রতোককেই আয় অনুযায়ী কিছু না কিছু বাহ্যাড়ম্বর দেখাইতে হয়। 

উচ্চ বর্ণের লোকেরা এ সব স্কুলে তাহাদের সন্তানদের পাঠায় না। 
তাহাদের জন্য হ্যারো, ইটন এবং অন্যান্য অভিজাত স্কুল রহিয়াছে । এই 
সব স্কুলে ছেলে রাখিবার খরচ অতিমাত্রায় বেশি । 

ভাল পরিবার সামান্ত আয় লইয়া ইংল্যাণ্ডে বাস করিতে পারে না। 

দারিদ্র্য সর্বত্রই একটি অপরাধ, শুধু ভারতে অপরাধ নহে। শত শত উচ্চ 
বর্ণের ব্যক্তি দানের দ্বারা এখানে দারিদ্র্য বরণ করিয়া থাকে, তাই 

দারিদ্র্যকে ভারতে হীন চোখে দেখা হয় না। আমি দৃঢ়কঠে বলিতে পারি, 
এশ্বর্ধ সম্মানিত হইলেও ভারতবর্ষে দারিদ্র্যকে ঘৃণা করা হয় না । ইংল্যাণ্ডের 

অবস্থা অন্যরূপ। সেখানে ইহ] গুরুতর অপরাধ । ধনী আত্মীয়ের পাশে 
নিজের দৈন্য সেখানে অসহ্য হইয়। উঠে, বিশেষ করিয়া যখন নিকটস্থ সবাই 

তাহাকে লব সময় তাহার দীন অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়! দিতে থাকে । 

বাহিরের একট। ভড়ং বজায় রাখিতে অবস্থার সঙ্গে কি লড়াই. ই না করিতে 
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হয়। ভারতে শুধু একটু ধর্মভাব দেখাও, তাহা হইলে তোমার দারিত্র্যকে 
সবাই ক্ষমা করিবে, এবং পরদিন হইতেই সমাজ তোমাকে পূজা করিতে 
থাকিবে । ধর্মীয় ভাবের বাজার ইংল্যাণ্ডে বড়ই মন্দা । 

একজন ইংরেজ জেনটলম্যানের শিক্ষা ও একজন ভারতীয় ভদ্রলোকের 

শিক্ষার মধ্য পার্থক্য অনেক। ইংল্যাণ্ডে জেনটলম্যানের উপযুক্ত গুণাবলী 

ভারতের অপেক্ষা! অনেক উচ্চাঙ্গের। ইউরোপের জেনটলম্যানদের 

তাহাদের সমপর্যায়ের মধ্যে স্থান পাইতে হইলে, আমাদের দেশের অ- 

পরনির্ভর ভদ্রলোক অপেক্ষ। অনেক বেশি জানিতে হয় শিখিতে হয়। সে 

পণ্ডিত না হইতে পারে, কিন্তু অতীত ও বর্তমানের যাহা কিছু মানুষের 

কাছে মূল্যবান মনে হইয়াছে, সে-সৰ বিষয়ে একট] মোটামুটি জ্ঞান তাহার 
থাকা চাই। বিগ্ঠালয়ে হয়ত তাহার কৃতিত্ব খুব বেশি প্রকাশ পায় নাই, 

কিন্ত পরে তাহাকে যখন সম শ্রেণীর উচ্চ সংস্কাত-সম্পন্ন নরনারীর সঙ্গে 

মিশিতে হয়, তখন তাহার মনের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়! থাকে । তাহার 

মানস গঠনে ভ্রমণ এবং সংবাদপত্র বিশেষ সহায়ক। কিছু ফরাসী ভাষ। 
তাহাকে শিখিতে হয়। বিজ্ঞান-সমূহেরে প্রাথমিক একট। জ্ঞান তাহার 

থাক চাই, অঙ্কন বিছ্য।, পেনটিং কিছু জান। দরকার, সঙ্গীত বিষয়ে 

সাধারণ জ্ঞান থাকা চাই, এবং বিশেষভাবে সঙ্গীত যন্ত্রের কোনও একটা 

ভালভাবে বাজাইতে শেখা চাই। ইহা ভিন্ন অশ্বারোহণ, গাড়ি চালান, 

শিকার বিছ্/ এ সব আর পৃথকভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই, জেনটল- 

ম্যানের পক্ষে ইহা অপরিহার্য । ইংল্যাণ্ডে এখন আর ভাড়ামির দিন নাই। 
উচ্চ শ্রেণী এবং এশ্বর্ষের সঙ্গের সম্পফিত হইলে অবশ্য এখনও উহ সম্মানিত 

হইয়। থাকে । 

পূর্বের কথায় ফিরিয়া! যাই | বহু বালক, সভাগৃহের নিচে পথে যে 
মারামারি হইতেছিল, তাহ। ঈাড়াইয়। দাড়াইয়া। দেখিতেছিল। মাঝে মাঝে 

হাততালি দির। উৎমাহ দিতেছিল । আমি তাহাদিগের একজনকে আমাকে 
কোনও একট কফি হাউসে পৌছাইয়া দিতে বলিলাম । পথে জিজ্ঞাসা 
করিলাম, “বল ত আমি কোন্ দেশণ্হইতে আসিয়াছি?” সে তৎক্ষণাৎ 

উত্তর করিল, “ইগ্ডয়া।” “কেমন করিয়া বুঝিলে 1” জিজ্ঞাসা করাতে 
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সে বলিল, “আমি জানি,” তাহার পর একটু থামিয়৷ বলিল “মুসলমানরা 
কি খুব খারাপ লোক?” “কেন” জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল, “কারণ 

তাহার! সিপাহী বিদ্রোহ করিয়াছিল ।” “এই বিদ্রোহের কথা তোমাকে 

কে বলিল? আমি জিন্রাসা৷ করিলাম। সে বলিল, “আমি একখান 

বইতে মিউটিনি সম্পর্কে সবই পড়িয়াছি।” “ভারত দম্পর্কে অন্য কোনও বই 

তুমি পড়িয়াছ 1” সে বলিল, “না|” এই উত্তরটিতে অনেক কিছুর ইঙ্গিত 

আছে। ইংল্যাণ্ডের এমন বহু লোকের সংস্পর্শে আমিয়াছি যাহারা ভারত 

সম্পর্কে “মিউটিনি” ভিন্ন আর কিছুই জানে না। ইহার জন্য আমি 

বেদনাবোধ করিয়াছি । আমর। ইংল্যাণ্ডের সহিত সম্পর্কিত, অতএব 

এঁ সময়ের একটি ঘটনা প্রচারের ভার ইংরেজদের হাতে ছাড়িয়। দেওয়া 

অন্যায়। হায় রে, সেদিন! সেদিন আজিমুল্লার ভ্রকুটি এবং তোপে 
উড়্াইয়া৷ দিবার ভয় দেখাইয়াও একটি “বাঁবু”কে ইংরেজের বিরুদ্ধে দাড় 
করান যায় নাই, যেদিন ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ সৈন্যরা “ক্যালকাটা বাঁবুজ” লিখিত 

প্ল্যাকার্ড ভিন্ন আর কিছুকেই মান্য করে নাই-_-কাঁরণ এ প্ল্যাকার্ড তাহাদের 
দরজার উপরে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এবং “বাবুসদিগকে ব্রিটিশ 

পক্ষে থাকিবার সাহসের পুরস্কার স্ববূপ পেনশন ও জমি দেওয়া হইতেছিল। 
তখন “বাবু'দের প্রতি সম্মান দেখান হইয়াছিল । সেই রাজভক্ত বাবুদের 
আজ নিন্দা প্রচার করা হইতেছে, এবং তাহাদের রাজভক্তিতে সন্দেহ 

করা হইতেছে । বাংল। কাগজে যখন ব্রিটিশদের জাতি হিসাবে নিন্দা 

করা হয় তখন আমি তাহাদের অজ্ঞতাকে ক্ষমা! করিতে পারি, কিন্তু যখন 

দেখি ইংরেজী সংবাদপত্র ও ইংরেজ রাজনীতিকেরা খাশ বাংলাদেশের 

চার কোটি অজ্ঞ চাবী, যাহারা মধ্য আফ্রিকার নদীবাসী জলহস্তী পৃথিবী 

সম্পর্কে বাহ! জানে, তাহ! অপেক্ষা অধিক কিছুই জানে না) তাহাদের নিন্দা 
করে, তখন তাহাদিগকে কি বলিব? তখন জজ্জায় মাথা নত হয়। 

বাঙালীদের নিন্দার ব্যাপারে, আমি দুঃখের সঙ্গে বলিতেছি, ইংরেজরা 
অনেক সময়েই “নেটিভ”্দের স্তরে নামিয়া আসে। 

ছেলেটি আমাকে এক কফি হাউসে লইয়া গেল। খুবই দরিদ্রদের 

জন্য সেটি। শস্তাঁও খুব। চা, কফি অথবা চকোলেট, এক পেয়ালা! এক 



আমার ইউরোপ ভ্রথণ ১২১ 

পেনি। আইসক্রীম হই পেনি। রুটি মাখন ছুই পেনি। কেক ছুই 
পেনি। সোডা! ওয়াটার লেমনেড, জিনজার বিয়ার, প্রতি বোৌতল ছুই 

পেনি। ডিম প্রতিটি এক পেনি। শুকরের মাংসের ফালি এক প্লেট 
তিন পেনি। আরও একটু দামী জায়গার এই একই জিনিসের দাম দ্বিগুণ 

হইতে তিনগুণ । এখানে স্বর! জাতীয় কিছু বিক্রয় হয় না। লগুন শহরে 

জিনিসের ভালমন্দের উপর মব সময় দাম নির্ভর করে না, নির্ভর করে 

প্রতিষ্ঠানটির কতখানি আভিজাত্য, তাহার উপর। ভাল ডিনার সাড়ে 

সাত শিলিডে পাওয়া যায়, আবার স্থান-বিশেষে এক গিনি বা তাহার 
বেশিও লাগে । পোশাক পরিচ্ছদ বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিষয়েও 

এ একই 'অবস্থ।। 'ভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ না পাইলে সস্তায় বাস করার 

কৌশল নিজে আবিষ্কার করিয়া লইতে হয়, এবং লগ্নে তাহ! খুব সহজ 

ব্যাপার নহে । আমি যেখানে খাইতে গিরাছিলাম তাহার পরিচালিকা 

একজন বর্ষায়সী স্ত্রীলোক । 

ইংল্যাণ্ডের গৃহিণীর! ভ(রতবর্ষের গৃহিণীদের অপেক্ষা অনেক গুণ বেশি 
দায়িত্ব পালন করিয়া থাকে । হইংল্যাণ্ডের স্বামী টাকা উপার্জন করে এবং 
ভারি কাজগচলি করে । ছোটখাটে। শত রকমের কাজের ভাব গ্রহণ করে 
স্বী। স্ত্রীই গৃহের সব কিছু পরিচালনা করে, পারিবারিক সম্পত্তি 
দেখাশোন। করে, হিসাব রাখে, রান্না করে, ঘর পরিক্ষার করে, জামার 

বোতাম টিলা হইলে তাহা নতুন করিয়া আটিয় দেয়, নিজের এবং 
ছেলেদের অন্তর্বানল শেল্াই ও রিপু করে, ধোলাইরের কাজ করে, 
পরিবারের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখে, কেহ অসুস্থ হইলে তাহার শুশ্রাষা 
করে। পল্লী অঞ্চলের স্ত্রী মাঠের কাজেও স্বামীকে সাহায্য করে। আর 

ভ্রমণের সময় স্ত্রী স্বামীর পক্ষে অপরিহার্য হইয়। উঠে, ভারতীয় স্ত্রীর শ্থায় 

অসহা রকমের বোঝা হইয়া! উঠে না। ট্রাঙ্কের ভিতর যত্বু করিয়া এত 

জিনিস গুছাইয়! রাখে যাহ! তাহার স্বামীর পক্ষে সাধ্য নহে। টিকিট 

সহজে কিনিয়! আনিতে পারে। এবং সমস্ত ভ্রমণ কালে অল্প ব্যয়ে, বেশ 

চালাইয়া লইতে পারে । এটি সম্ভব এই জঙ্ত যে, ইউরোপে সভ্য মানুষের 
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বাস, এখানে প্রত্যেকটি পুরুষের মনে এ শিক্ষা! গ্রথত আছে যে তাহাকে 

স্ত্রী লোকের মুখন্থবিধা এবং আরাম বিধানের জন্য নিজের অনেকখানি 

স্থখন্বিধা ও আরাম বিসর্জন দিতে হইবে । মোটকথা, স্ত্রী সেখানে 

আক্ষরিক অর্থে তাহার স্বামীর সহকমিণী। পুরুষ নিজের সম্পর্কে 

অনেকখানি অসতর্ক এবং জ্তীবনের ছোটখাটে। বহু বিষয়ে সে উদাসীন । 

তরী তাহার এই ক্রুটি পুরণ করিয়া থাকে, স্ত্রীই স্বামীর দেখাশোনার ভার 

লয় স্বামী স্্ীর নহে । অফিস হইতে ফিরিবার সময় হইলে যুবতী স্ত্রীর 

মুখে যে আগ্রহস্থচক ভঙ্গি জাগে তাহা দেখিবার মত। অনেক সময়েই 
স্বামীকে অভ্যর্থনা করিতে পথে ছুটিয়া যাঁয়। 

বড় ঘরের মহিলারা অবশ্য কাজ করে না, স্বামীর কাঁজেও তাহা র। 

বিশেষ লাগে না। কাজের সমস্ত ভার তাহার! ভূত্যের উপর ছাড়িয়া 

দেয়, তাহারা মুৃশ্য পোশাক পরে, বন্ধু যাহার! দেখা করিতে আসে, পাণ্টা 

তাহাদের বাড়িতে দেখ! করিতে যায়, নভেল পড়ে, পিয়ানো বাজায়, 

গান গষ, গীর্জায় যায়, থিয়েটারে যায়, এবং কখনও দান-ধ্যানের কাজেও 

লিপ্ত হয়। পোশাকে বছরে তাহারা কত টাকাই নাব্যয় করে! এবং 

ইউরোপের নরনারীর উপরে ফ্যাশানের প্রভাব প্রায় অত্যাচারের সীমায় 
পৌছয়াছে। 

ফ্যাশান প্রসঙ্গ আমাকে অনেক সময় ভাবাইয়া ভোলে । সকল 

যুগে, কল দেশের মানুষ ক্রীতদাস হইয়াই জন্মায় । আমার মনে হয় 
হারবার্ট স্পেনসার বা! এ জাতীয় কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তি একখান! বড় বই 

লিখুন, তাহাতে বর্ণনা করুন কেমন করিয়া আদি যুগ হইতে, যখন তাহার 

জীবন সরল ছিল, তখন আমাদের প্রধান কাঁজ ছিল, আমাদের নিজেদের 

হাতে পায়ে পরাইবার জন্য শৃঙ্খল প্রস্তূত করা । কেমন করিয়া এক এক 
সময়ে মানুষ এই সব শৃঙ্খলে আরও একটু উন্নত কৌশল যোগ করিয়া 
খ্যাত হইয়াছে এবং কেমন করিয়! মানুষ ঘন ঘন পুরাতন শৃঙ্খল ভাডিয়া 
তাহ! হইতে মুক্ত হইয়া! আনন্দের সঙ্গে নৃতন ফ্যাশানের শৃঙ্খল পরিয়াছে। 

এই সবের ইতিহাস তাহার! লিখুন। অবিযাম মুক্তির জন্য সংগ্রাম 
করিতে না হইলে মানুষের, জীবনের কি চেহার। হইত ? অতএব পুরাতন 
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এঁতিহা, নবতম ফ্যাশান এবং আচরিত প্রথাসমূহ ব্রিটিশ সিংহকে যেমন, 
ভারত হস্তীকেও তেমন অধীন করিয়া! রাখে । একথা সত্য যে, পাশ্চাত্য 

জগৎ একটি বড় রকমের সামাজিক বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছে, 

কিন্তু তাহাতে কি লাভ হইবে জানি না। এ জাতীয় পরিবর্তনের পরে 

আবার আর এক প্রস্থ সুগঠিত নূতন শৃঙ্খল দেখ দেয়, টাটক। অবস্থায় 

সুন্দর দেখায় এবং তাহা পরবতী যুগকে শৃঙ্খলিত রাখিবার পক্ষে বেশ 

উপযুক্তই হয়। আমি আমাদের সমাজের অদ্ভুত সব রীতিনীতির ঘোর 
বিরোধিত। করি বলিয়া একথা কেহ মনে করিবেন না যে, আমি আমাদের 

দেশের সামাজিক শৃঙ্খলের পরিবর্তে ইউরোগীয় সামাজিক শৃঙ্খল পরিবার 

জন্য ওকালতি করিতেছি । আমি শুধু আমার দেশবাসীকে বলি তাহারা 

হয় থামিয়া থাকুন, আর ন! হয়, ঠিক পথে সংস্কার সাধন আরম্ত করুন| 
জমিতে শস্তও হয়, আগাছাও হয়। আগাছ উৎপাটন করা উচিত নহে 

কি? সময়টা সেইরূপ একটি ক্ষেত্রে যেখানে মান্থুষ কল্যাণের শস্ত 
ফলাইয়া থাকে । আগাছাকে সেই ক্ষেত্র হইতে সমস্ত পুষ্টি টানিয়া 

লইতে দেওয়া উচিত নহে । তাহা হইলে আসল শস্তটিই শুকাইয় মরে। 

ইউরোপকে যে শুৃঙ্খলে বাঁধিয়াছে তাহাকে আমি প্রশংসা করিতে বলি 

নাই। আমি প্রশংসা করিতে বলিয়াছি তাহার! যে পক্ষ বিস্তার করিয়া 
উপরে উঠিতেছে তাহাকে | 

ইংরেজরা যাহাকে ফ্যাশান বলে তাহাকে তাহার যেভাবে অন্ুসরণ 

করে তাহ! কৌতুককর। কোনও খ্যাত ব্যক্তি প্রথমে এক ধরনের কলার 

কিংবা কোট পরিলেন, তৎক্ষণাৎ দেখা যাইবে অন্রাও ঠিক সেইরূপ 
কলার ও কোট পরিতেছে। অনেক দরজি আমাকে বলিয়াছে তাহাদের 

ব্যবসার খুব নিরাপত্তা নাই। “এখানে এই যে স্টক দেখিতেছেন, এগুলি 

বর্তমান ফ্য।শান অনুযায়ী প্রস্তত। কিন্তু পর বৎসর এই ফ্যাশান হয়ত 

অচল হইয়া যাইবে; তখন এগুলিকে অর্ধমূল্যে বিক্রয় ভিন্ন আমাদের 
আর উপায় থাকিবে না অথব। আমরা, এগুলিকে ভবিষ্যতে কোনও দিন 

আবার এই ফ্যাশান চলিত হইবে আশায় তুলিয়া রাখিতে পারি, কিন্তু 

সে আশ। সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। যাহাদের বেশি মূলধন আছে তাহাদের 
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সঙ্গে সেইজন্য সমান তালে চল আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। যত চাহিদা 
তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি তাহার! প্রস্তুত করে, এবং তাহা মূল্যবানও 
বটে। উদ্বত্ত দিয়া তাহার কি করিবে ? দয়! করিয়! প্যারিস সেগুলিকে 
গ্রহণ করিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। ইংল্যাণ্ডের আবহাওয়ার 
খামখেয়ালিপনা এবং বিশ্বাসঘাতকতা এবং নিয়ত প'রবর্তনশীলতার জন্য 

কুখ্যাত আছে কিন্তু পোষাকের ক]াশান তেমন নহে । এক একটি পোষাক 

পঞ্চাশ হইতে একশে। গিনি মূল্যে কিনিয়া৷ এক মরশুম ব্যবহার করিয়া 
ফ্যাশন বদল হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহ! পরিত্যাগ করিতে হইলে কত 

যে পোষাকের ও টাকার মায়া ছাড়িতে হয়! চাদের কলা বদঙ্গের মত 

একমাত্র ধনী মহিলারাই দিনে দিনে ফ্যাশান বদল করিতে পারে। 

দরিদ্রদের বেলায় কি হইবে? হিন্দু নারী কেউঞ্র পাহাড় অঞ্চলের 
জোয়াং নারীর মত পাতার পোষাক পর। যেমন কল্পনা করিতে পারে না, 

তেমনি ইংল্যাণ্ডের নিম্ন আয়ের পরিবারতুক্ত নারীও ফ্যাশ।ন-বহিভূর্ত 
পোষাক পরিয়া কোনও ড্রইং রুমে যাওয়া কল্পনা! করিতে পারে না। 

লোভী দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকা, দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করা, এবং আজীবন 
এক হাজার পাউগডকে ছুই দিয়া গুণ করিয়। ছুই হাজার পাউণ্ডে পরিণত 

করার প্রয়ান, ইহাদের পারিবারিক জীধন যে সব উপকরণ দিয়। গঠিত, 

তাহার মধ্যে কম গুরুহপূর্ণ নহে । যে সব ব্যক্তিকে ১০০০ পাউণ্ড ৮২ 

পাউগড উপার্জন করিতে হয়, তাহারা কি কখনও একটি কীটের জীবন 

হইতে তাহাদের জীবন ভিন্ন মনে করে? আমার শেষ কথা এই যে, 

অতি মহার্ধ চোখ ঝলসান পোষাক পরা লেডি অপেক্ষা মধ্যবিত্ত ঘরের 

শাদাসিদ।, ছিমছাম এবং পরিচ্ছন্ন পৌঁষাক পর নারীকে অধিক পছন্দ 
করি। আর যখন কোনও উৎপব সন্ধ্যায় চোখ ঝলসান পোশাকে 

নিমস্ত্রিতদের শোভাযাত্রা অভিজাত গৃহের মোটা কারপেটের উপর দিয়া 

প্রায় নীরব পদক্ষেপে চলিতে থাকে, তখন তাহাদের মধ্যে এই হতভাগ্য 
থাকিলে তাহাকে নলবনে প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় জলজন্তর ম্যায় বোধ 

হইত। ইহার অপেক্ষা কম আশ্চর্যজনক বোধ হইবে যদি ছুর্গাপৃজার জন্য 
সংগৃহীত হাজার-এক উপকরণের মধ্যে আফিক1 হইতে সম্ভ আন! একটি 
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গোরিলাকেও দেখা যায়। আমি যে এমন একটি বিভীষিকার স্যষ্টি করি 

নাই তাহার কারণ আমি তাহাদের মধ্যে চলিবার চেষ্টা করি নাই। 

ইংল্যাণ্ডে মেয়েদের জন্ত অতি সাধারণ এক প্রস্থ পোষাকের দাম প্রায় 
পাঁচ পাউগ্ড। 

ইংরেজরা তাহাদের পোষাকে কতখানি গুরুত্ব দান করে তাহ! আমাদের 
দেশের লোকেরা কমই জানে । প্রচলিত প্রথ। নিমন্ত্রিতের জন্য, কোনও 
বিশেষ সময়ের জন্য যে পোষাক নির্দিষ্ট করিয়। দিয়াছে, তাহ না পরিয়। 
যদি কোনও অতিথি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসে তাহা হইলে নিমন্ত্রণকারী 
তাহাতে অপমান বোধ করিয়া থাকে । সান্ধ্য পোষাক পরিয়। না গেলে 

থিয়েটারের স্টলেও প্রবেশ করিতে দেওয়। হয় না। ভদ্র পোষাক 

পরিহিত ন! থাকিলে উদ্যানে কিংৰা অন্যান্ত জনসাধারণের মিলন স্থানে 
প্রবেশ নিষিদ্ধ। রীতিটি প্রশংসাযোগ্য। ট্রাম গাড়ীতে নোংরা পোষাক 

পরা লোকটির পাশে বসিতে কি কাহারও ভাল লাগে? অতএব ইডেন 
গার্ডেনে যদি হাক্ষ। ধুতি পরিয়া যাওয়াতে, যেখানে ব্যাড স্টা্ডে মহিলারা 
সমবেত হইয়াছেন, সেখানে আপনার উপস্থিতি আপত্তিজনক হয়ু তাহা 
হইলে তাহ1 লইয়। হল্লা করিবার দরকার কি? অপরে (যাহ।রা পোষাকের 
রীতি কঠেরতার সঙ্গে মান্য করিয়া চলে ) আপনাকে ঘ্বণার চক্ষে দেখিবে 
ইছা যদি পরিহার করিতে চান, তাহা হইলে ইংরেজ কর্তৃক প্রাইভেট 
পাটিতে নিমন্ত্িত হইয়া অসামাজিক পোষাকে যাইবেন না। ইংরেজী 
পোষাক পরিতে বা পরিচ্ছদরীতি গ্রহণ করিতে বলিতেছি না, এবং আমার 

মতে তাহ। পছন্দ সই নহে, কিন্তু সভ্য জগতৈ ডিসেন্সি বা শালীনতা নামক 
একটি বস্ত স্বীকৃত এবং প্রচলিত আছে এবং আপনার তাহা জানা 
বাধ্যতামূলক | যে সুন্দরী সিন্দুর-রঞ্জিত প্যাণ্ডেনাস গাছের পাতায় 
সাজিয়! আন্দামান দ্বীপসমূহের যুবকদের মন ভোলায়, তাহাকে সেই 
স্থানেই মানায়। সে যেন “পালে রয়্যালের' নিকটস্থ ফরাসী সাল্সোর 
সুন্দরীর কাছে নাচিতে নাচিতে না আসে । একমাত্র পোষাকের হাস্তকর 
ফ্যাশানই যে ইংরেজদের অধীন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা নহে। ফ্যাশানের 
চাক! ঘুরিতে ঘুরিতে শিল্পকৃতি, খেলন', সাবান, পেটেন্ট ওঁষধ, ব্যবসা- 
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প্রতিষ্ঠান, অভিনেতা অভিনেত্রী, সঙ্গীত শিক্ষা, নৃত্য শিক্ষা, ঘোড়া জকি, 

কবি, উপন্যাস-লেখক, রেড-ইগ্ডিয়ান, কুলু ওপনিবেশিক, ভারতীয়__-সব 
রকম বস্তকেই হয় মাথায় তুলিতেছে, না হয় পদদলিত করিতেছে । 

এইভাবে বর্তমান বাঙালীদের নিন্দা করা ফ্যাশান দ্রাড়াইয়াছে। কোনও 

বিখ্যাত লোক বাঙালীর বিরুদ্ধে একটি কথা উচ্চারণ করিল, ত-্ক্ষণাৎ 

চারিদিকে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিতে লাগিল। মানবিক শব্দ কম্পন যন্ত্র 

হইতে যে তীক্ষ ধ্বনি উদ্খিত হয়, পৃথিবীতে আর কোনও ধ্বনি তত তাঁক্ষু 

হইতে পারে না। হায় শ্রীমতী ফ্যাশান, আমাদের উপর ভ্রকুটি হানিতেছ 
কেন? কেন তুমি এমন আদেশ প্রচার করিয়াছ ষে, গঙ্গা নদীর কোটি 

কোটি নিরপরাধ মোহনা-বাসীদের নিন্দ। না! করাট। বড়ই অপম্মানকর ? 

এবং তাহাদের যে সব ভ্রাত। বহু যুগের জড়ত্ হইতে খাগ্ঠ জাগিয়! উঠিতেছে 
তাহাদেরই বা কি অপরাধ? ফ্যাশান-ন্ুন্দরীকে ধিক ! 

যে স্ত্রীলোকটির কফি-হাউসে গিয়াছিলাম তাহার ছয়টি সম্তাঁন। 

তাহাদের একজোঁড়। যমজ । অন্য একটি কফি-হাউসে আমি ছুই জোড়া 
যমজ দেখিয়াছি । শেষের দুইজন শিশু। তাহাদের মা তাহাদিগকে 

আমার নিকটে আনিয়। দেখাইল এবং বলিল, এই ছুটি শিশু ছুইজনের মধ্যে 
শ্রম ভাগ করিয়া লইয়'ছে-একজন কথ! বল। শিখিয়াছে, অন্যজন হাটা 
শিখিয়াছে। অতঃপর আমি ইংল্যান্ডে বু যমজ সন্তান দেখিয়াছি । 

সেখানে ইহ! দেখিলাম একটি সাধারণ ঘটন।। আমার ধারণা, ব্রিটিশদের 
ভারতীয়দের অপেক্ষা জননহার বেশি । শিশুমৃত্যু কম। সেখানে অনেক 

ব্যক্তিগত ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা! করিয়! অবিবাহিত থাকে, তবু তাহাদের 

দেশে জননহাঁর বেশি। বওসরে প্রায় ছয় লক্ষ আযংলো-স্তাকসন শিশুর 
আবির্ভাব ঘটে. অথচ, তাহাদের ভবিষ্যৎ গ্রাসাচ্ছদনের কোনও ব্যবস্থাই 

থাকে না। প্রত্যেক দেশেরই (সে দেশ যতই ধনশালী হউক) লোক 

পালন ক্ষমতার একট। লীম! থাকে । অতএব ইংল্যাণ্ডের মত দেশে যদি 
বন্ধু লোক অভাবগ্রস্ত থাকে, তবে অবাক হইবার কিছু নাই। দানের 

দ্বারা এ সমস্তার সমাধান হয় না। করবৃদ্ধি দ্বারাও স্থায়ী সমাধান হয় না। 

সে ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর কর বাড়াইয়া যাইতে হইবে, এবং তাহা সম্ভব নহে। 
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উদার পন্থীরা অবশ্ঠ বলেন, ইংল্যাণ্ডে এখনযত লোকের স্থান, তাহা 

অপেক্ষা অধিক প্পোকের স্থান হওয়। উচিত। তাহাদের মতে জমি মাত্র 

কয়েকজন জমিদারের দখলে, তাহারা চাষীদের নিকট হইতে তাহাদের 

ফসলের বেশির ভাগ অংশ আদায় করিয়া লন, এবং তাহার আয় তাহার 

ইংল্যাণ্ডে অথবা! ইংল্যাণ্ডের বাহিরে যথা ইচ্ছা ব্যয় করেন। ইহার উপর 

বড় বড় ধনিক সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীর। ছোটখাটে। সব শিল্প গ্রতিষ্ঠান গ্রাস 
করিয়া প্রতিযোগিতা চূর্ণ করিয়াছেন। তাহারা এই উপায়ে মজুরদের 
চাহিদা কমাইয়াছেন এবং তাহ'দিগকে শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাসে পরিণত 

করিয়াছেন। এ কথা কতদূর সত্য তাহ! আমি জানি না, ইহার প্রতিকার 
উদ্দেশ্যে তাহার। কি করিতে চাহেন, তাহাও জানি না। মজুরীশ্রেণী অবশ্য 

ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিয়াছে । ইউনিয়নের অন্তভূক্ত মজুরেরা শ্রমের জন্য 
একটা নিম্নতম হার ঠিক কবিয়া লইয়াছে, তাহার নিচে তাহ।রা কাজ 

করিবে নাঃ কিন্তু এই ট্রেড ইউনিয়ন গুলিতে ও খুব সুবিধা হয় নাই কারণ 

বাহির হইতে আগত শ্রমিকের সঙ্গে মজুরের হারের প্রতিযোগিতায় তাহারা 

পারিয়া উঠে না। মজুরি বেশি পাঁওয়। যায় বলিয়। জার্মীন ও ইউরোপের 
অন্যান্ত স্থানের শ্রমিক ইংল্যাঁণ্ড চলিয়া আসে । তাহার! ট্রেড ইউনিয়ন 

কর্তৃক নির্দিষ্ট মঞ্জুরি অপেক্ষা কমে কাজ করিতে রাজি। মজুরি বেশি 
দিলে উৎপাদনের ব্যয় বাড়ে, এবং তাহার ফলে আযামেরিকা জার্মানি এবং 

অন্তান্ত দেশের জিনিস, ইংল্যাণ্ডের প্রস্তুত দ্রব্যাদি শুধু ভারতবষ এবং 
অন্যান্ত ব্রিটিশ উপনিবেশ হইতেই হঠাইয়। দেয় তাহ নহে, খাস ইংল্যাণ্ডেও 

বিদেশী জিনিসেরই প্রাধান্য বেশী হয়। অতএব ধনী এবং শক্তিশালী 

ইংল্যাণ্ডের-_পুথিবী ব্যাপী উপনিবেশের মালিক ইংল্যাণ্ডে তাহার সবার 

জন্য সম-আইন, তাহার অবাধ বাণিজ্য রীতি ইত্যাদি থাক সত্বেও সে 

সুবিধার সঙ্গে বহু অন্বিধাও ভোগ করিতেছে-__-তাহার অগ্রগতি হইতে 

এখন যদি সে পিছু হটিয়া যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর ক্ষতি হইবে। 

ইংল্যাণ্ড সুবিবেচনা! ও সৌভাগ্যবশতঃ পৃথিবীর প্রত্যেকটি অংশে 
তাঁহার ষে বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছিল সেইসব স্থান হইতে এখন 
আমেরিকা ও ইউরোগীয় এখন সামরিক শক্তি বৃদ্ধির পালা চলিতেছে। 
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কোনও দিন হয়ত যুদ্ধ হইবে। তাহার পর আাবার শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় 
লাঙ্গল চলিবে, হাতুড়ি বাটালির কাজ, তাতের কাজ চলিতে থাকিবে। 
হয়ত সেইন, রাইন ও ড্যানিউবের তীরে তীরে সৈন্ত ব্যারাকগুলির কাজ 

ফুরাইবে। ল্যাঙ্ক্যাশিয়র ও বারমিংহ্যামে যে সব চিমন্ গর্বের আকাশে 
মাথা তুলিয়। দূরের সব দেশে সুলভ বস্ত্রের আনন্দ-বার্তা পাঠাইতোছে, এবং 
ছোটখাটো ছুরি কাচি ও অন্যান্য কর্তন যন্ত্র প্রস্তুত করিতেছে, তাহাদের 
প্রতিযোগী হয়ত লিল্, ড্রেসডেন এবং প্রাগ শহরে মাথা তুলিতেছে। 
অতএব দেখা যাইতেছে, যাহারা অল্প টাকায় জীবিকা নির্বাহ করাতে 
পারে, তাহার! অল্প মজুরিতে দ্রবা উৎপাদনও করিতে পারে । সুতরাং 
ইংলযাণ্ডের একান্তভাবে নিজন্ব শিল্পের একচেটিয়া অধিকার খর্ব 
হইবে । এইভাবে তাহার অবস্থ। বিশেষ অন্থবিধাজনক হইয়! উঠিলে সে 
হয়ত তখন আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি হইতেই বিদেশী শ্রমিকের অবাঁধ 
আমদানি বন্ধ করিয়া দিবে । অস্টেলিয়া এবং আমেরিকাও চীন! শ্রমিক 
আমদাদি ঠিক এই ভাবেই বন্ধ করিয়াছিল। ইংল্যাণ্ড স্বাধীন বাণিজ্য 
রীতিও পরিত্যাগ করিয়া একটা মধ্যপন্থ। অবলম্বন ক'রবে, এবং তাহা শুধু 
নিজের জন্য নহে, ভারতবর্ষ এবং অন্যন্য স্বায়ত্ত শাসনহীন অধিকার ভুক্ত 
দেশগুলির জন্যও। তবে এরূপ হইতে বিলম্ব হইবে, অতএব এই সুবিধা 
গ্রহণ করিয়া আমাদের নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে অথবা বর্তমানে 
শিল্পের উন্নতি সাধনেও বিলম্ব হইবে। তাহার পূর্বে ইংল্যাণ্ড কর্তৃক নিদিষ্ট 
মূল্যেই বিলাতি দ্রব্য কিনিতে আমরা বাধ্য । আমাদের ভাগ্য ইংল্যাণ্ডের 
ভাগ্যের সঙ্গে বাধা পড়িয়াছে। তাই তাহাদের সৌভাগ্য অথবা হূর্ভাগ্য 
আমাদের ভাগ্যের উপর অনুরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করিবে । ইংল্যাণ্ 
বাঁকিয়া দাড়াইলে বাহিরের দেশসমূহের ঘূর্ভাগ্য স্চিত করিবে। 
স্বাধীনতার ছূর্গ রূপে একমাত্র ইংল্যা্ই সকলের ভবসা। যুক্তরাষ্ট্র 
বেলজিয়াম অথবা নুইঞারল্যাণ্ড উপগ্রহস্বরূপ, ইহারা সকলেই ব্রিটিশ 
কূর্যের আলো গ্রহণ করিয়া থাকে । অস্থান্ত উন্নত রাজ্যগুলি এখনও অনেক 
পশ্চাতে পড়িয়া আছে। চীন হইতে পেরু অবধি আমরা মনকে চালনা 
করিয়া একথা জোরের সঙ্গে বলিতেছি যে আমি বরং নিউজীল্যা্ডের 
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সীমান্ত বরাবর অঞ্চলগুলিতে আইরিশ দূর্দাস্ত লোকদের সঙ্গে অথবা! 
টেক্সাসে বান করিব তবু ইউরোপের উন্নত দেশগুলিতে বাস করিয়া চাপা 
গলায় কধা বজিতে নদীর ওপারের প্রতিবেশীদের প্রতি ঘ্বণা জাগাইয়া 
তুলিতে, মানবজাতিকে বিনাশ করিবার নবতম পদ্ধতি শিখিবার জন্য 

ক্রীতদাসের ম্যায় জীবন কার্টাইতে এবং সর্বদা জাতীয় ধ্বংসের বিভীষিকা 
লইয়া বাস করিতে পারিব না। আমি যেরূপ শুনিয়াছি, এবং আমার 

নিজের অভিজ্ঞতাও তাহ। সমর্থন করিতেছে যে, আমর ভারতবর্ষে যতটা! 

স্বাধীনতা ভোগ করিতেছি, ইউরোপীয় জাতিগুলি তাহাদের গভর্মেন্টের 
অধীনে ততটাও করিতেছে না অতএব ইংল্যাণ্ডের ক্ষতির অর্থ অন্য দেশের 

অগ্রগতিতে বাধাপাওয়া। মানবজাতি, বিশেষ করিয়া অশ্বেত জাতি 

চরম যুক্তিবাদিতায় অনেক ছ:খ পাইয়াছে, যেমন প্রাচীন কালে সে চরম 
ধর্মচারিতায় ছুঃখ ভোগ করিয়াছে । একটি জীবনের নীতি দেখা যায় তাহ 

অন্য জীব ধ্বংসের জন্য অবিরাম শক্তি প্রয়োগের নীতি, সে জন্য তাহ 

হইতে যুক্তিবাদিতার কুসংস্কার জন্মিয়াছে। ইহ] মানুষকে আরও নিচে 
নামাইয়া আনিয়াছে, কারণ এ সব কুসংস্কীর বর্তমানের উচ্চ জ্ঞানের দ্বার 
সমথিত। দার্শনিক ও নিরবোধের মধ্যকার বড পার্থকা এই যে, একজন 

তাহার অজ্ঞতা বিষয়ে চেতন, অন্যজন চেতন নহে। জ্ঞান কি আমাদের 

অজ্ঞত। দূর করার অপেক্ষাও অধিক অগ্রসর হইয়। গিয়াছে? প্রত্যেকটি 
নৃতন আবিষ্কার কি সীমাহীন অজ্জতার জগতে এক একটি আযামেরিকাঁকে 

প্রকাশ করিয়! দিতেছে? অজানাকে জানিবার বাসনা এক, অজান। 

সম্পর্কে বন্ধ মতবাদ নিভূ'ল এবং অব্যর্থরূপে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা অন্ত । 

ইহারা এতই অধীর যে অপেক্ষা করিতে পারে না। এইভাবে আমরা 

যুক্তিবাদিতা পূর্ণ এক মতান্ধতা লাভ করিয়াছি, ইহ! সত্যকে অগ্রাহ্য করে, 
হ্যায়বিচার ও করুণাকে অমান্য করে, এবং যে সব উচ্চতর বৃত্তি নিম্ন 

শ্রেণীর প্রাণী হইতে মানুষকে পুথক করে তাহাকে অমান্য করে। তছপরি 

অসম্পুর্ণ এবং অর্ধপ্রতিষ্ঠিত তথ্য হইতে, আরোহ এবং অবরোহ সিদ্ধাস্তে 
উপনীত হইয়া নীতি বিধিকে ধ্বংস করিতে থাকে । এবং তাহার ফলে 
যে সব শক্তি আমাদিগের চারিদিকে ক্রিয়া করিতেছে, তাহা তাহাদের 

৬১ 
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কাছে আরও দুর্বোধ্য হইয়া উঠে। এবং ইহা ইউরোপের শক্তিশালী 
দেশসমূহে এমন একটি ঠগী ধর্ম শেখায় যাহা আজটেকদের সাম্রাজ্য 
বিধ্বংসী স্পানিয়ার্দের, অথবা যে শক্তিতে টেগাস্ হইতে ইরাবতী 

তীর পর্যস্ত আরবেরা যাবতীয় রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিল তাহা! অপেক্ষা 
নির্মম । তবু একথা মানিতে হইবে যে, বর্তমান যুক্তিবাদিত্ব ঘে'ষা ধ্বংস 
প্রবৃত্তির যুগে একমাত্র ইংল্যাণ্ড রাজ্যজয়ের সঙ্গে ন্যায় বিচারের মিশ্রণ 

ঘটাইয়! জয়ের রূঢ়তা কিছু কোমল করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং বিজিত 

দেশের উপর তাহার শিক্ষা সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার করিতেও 

পারিয়াছে। 



৭ 

ইংল্যাণ্ডে সর্বপ্রকার বা শ্রেণীর মানুষের জন্য একই রাষ্ট্রনীতি, এবং 
সকলের জন্য অবাধ রাজনীতির মধ্যে আমাদের দেশের লোক হয়ত গর্ব 

করিবার মত কিছু দেখিতে না পাইতে পারে, কিন্তু ইংল্যাণড যে দৃষ্টাস্ত 
স্থাপন করিয়াছে তাহ! অন্যের অনুসরণ যোগ্য । হিন্দ্ুগণ এই নীতি 

প্রাচীনকালে অনুসরণ করিয়াছে এবং তাহাদের অঃপতনের সময়েও ইহা 
ত্যাগ করে নাই। শেষ পর্যস্ত তাহার ঘুণ ধর! জাতীয় জীবন পশ্চিমের 

উত্তাল জীবন তরঙ্গের স্পর্শমাত্র চূর্ণ হইয়া যাইবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যস্ত তাহার 
নীতি অব্যাহত ছিল। আমি এক ব্যক্তির লেখ! হইতে ইহা প্রমাণ করিতে 
পারি। তিনি আমাদের প্রতি খুব বন্ধু ভাবাপন্ন ছিলেন না, নাম তাহার 

কামাল উদ-দীন আবদার রাজ্জাক। তিনি সমরখন্দের জালাল-উদ-দীন 

ইশাকের পুত্র, জন্মস্থান হিরাট, জন্ম তারিখ ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর । 
তিনি ১৪৪১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবষে আসিয়াছিলেন। কালিকট সম্পর্কে 

তাহার উক্তি_-“কালিকট সম্পূর্ণ নিরাপদ বন্দর, এবং হারমুজের মত 

পৃথিবীর সকল স্থান হইতে বণিকেরা এখানে আসিয়া থাকে । অনেক 
দুর্লভ জিনিস এখানে আসে, বিশেষ করিয়। আযাবিসিনিয়া, জিরবাদ এবং 

জানজিবার হইতে । মক! হইতে মাঝে মাঝে জাহাজ আসে, হিজজাজ 

হইতেও আসে, এবং যতদিন ইচ্ছা থাকিয়া যায়। এটি অযুসলমানদের 
শহর, অতএব আইনত ইহ! আমাদের দখলের যোগ্য । এখানে অনেক 

মুসলমান বাস করে। তাহাদের দুইটি মসজিদ আছে, প্রতি শুক্রবার 

সেখানে তাহারা নমাজ পড়ে। তাহাদের একজন ধামিক কাজি 

আছেন। মুসলমানেরা এখানে অধিকাংশ সুফী সম্প্রদায়ের। এখানে 
পূর্ণ নিরাপত্তা এবং ম্যায় বিচার অধিষ্ঠান করে। বণিকেরা এখানে 
পণ্যদ্রব্য আনিয়া যতদিন ইচ্ছ। পথের উপরে অথব বাজারে রাখিয়! 
দেয়, এবং কাহারও উপর তাহ দেখাশুনার ভার না৷ দিয়া চলিয়া 

যায়। শুক্ক বিভাগের লোকেরা এই সব পণ্যদ্রব্যের পাহারায় লোক 
নিযুক্ত করে।” আমি আবু আদদাল্ল। মহম্মদ অল ইদ্রিসির কথাও 
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প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধত করিতে পারি। তিনি ছিলেন মরোকোর বিখ্যাত 
ভূগোলবিদ, একাদশ শতাব্দীর মানুষ তিনি। তাহার লেখাতে দেখা যায়, 
ন্যযয়পরায়ণতায় হিন্দুরা বিখ্যাত ছিলেন। অল ইদ্রিস বলিতেছেন__ 
“হিন্দুর। স্বভাবতঃই ন্যায়ের পক্ষে। তাহার! কার্ষক্ষেত্রে কখনও ইহা 
হইতে জষ্ট হইতেন না। তাহাদের প্রতিশ্রতিতে সততা এবং আনুগত্য 
স্ববিখ্যাত। এবং তাহারা এই সব গুণাবলীর জন্য এমনই প্রসিদ্ধ ছিলেন 

যে পৃথিবীর নানাস্থান হইতে বহু লোক তাহাদের দেশে আসিত। দেশের 

উন্নতির মূলেও তাহাই ।” | 
এই জন্য আমার দেশবাসীরর। ইংল্যাণ্ডে যে স্বাধীনত1 এবং ন্যায় ধর্ম 

আছে "তাহার মূল্য স্বীকার করিতে কুষ্ঠিত। তাহাদের মতে ইহাতে 
বিশ্মিত হইবার কিছু নাই, ইহাই ত মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম । কিন্ত 

আমর! ভুলিয়া যাই যে, আমাদের ভাগা এমন একটি যুগের সঙ্গে জড়িত 
হইয়া পড়িয়াছে যে যুগে যুক্তিবাদজাত মতীন্ধতা ক্রমে প্রবল হইয়া 

উঠিতেছে, যে যুগে চিন্তানায়কের। প্রকান্ঠে এমন সব মতবাদ প্রচার 
করিতেছেন যাহা ক্ষুধান্ধ বর্বরের! পুরাতন পুথিবাঁতে তাহাদের অজ্ঞাতসারেই 
অনুসরণ করিত। সেই মতান্ধতা, মেই ঠগী ধর্ম এখন সভ্য জগৎকে 

অনুসরণ করিতে বল৷ হইতেছে। তাহাদের শিখান হইতেছে ইহা দ্বারা 
তাহারা অনুন্নত জাতিকে উৎপীড়িত করুক; শিখান হইতেছে প্রাবল্যের 

কাছে স্ায়ধর্ম পরাভূত হউক, প্রবল ছর্লকে শিকার করুক, এবং সর্বাপেক্ষা 

সকল নরহস্তাই পৃথিবীতে শুধু টিকিয়া থাকুক! সিংহের শক্তি, শৃগালের 
ধূর্ততা এবং পুরাকালের হইলে ষে জ্ঞান ও ক্ষমতা অতি মানবীয় বলিয়া 
গণ্য হইতে পারিত, তাহ দ্বারা এই মতবাদসমূহ পৃথিবীর সকল অনুন্নত 
জাতির উপর প্রযুক্ত হইতেছে । এইভাবে আমর! দেখি স্পেনের হাত 
আযামেরিকাবাসীদের রক্তে গভীরভাবে রঞ্জিত হইয়াছে, তথাপি আযাটলান্টিক 
পারের “স্পেনের ইতিহাসে, পটুগালবাসীরা ব্রাজিলে যে মহ! অপর|ধের 
অনুষ্ঠান করিয়াছে তাহার সহিত অন্ত কিছুর তুলনা হয় না। এই 
পটুশীক্জরা ব্রাজিলে তথাকার অধিবাসীদের শিকারের স্থান সমূছে তাহা- 
দিগের মধ্যে মড়ক ছড়াইবার উদ্দেশ্টে মারাত্বক ছোঁয়াচে স্কারলেট-কিভার 
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ও বসম্তভ রোগীর কাপড়চোপড় ফেলিয়। রাখিয়াছে । উত্তর আমেরিকাঁতেও 

ইউরোগীয়গণ হীনতম অপরাধের অনুষ্ঠান করিয়াছে । সেখানে উটা 
অঞ্চলের প্রান্তর প্রদেশে যেখানে আমেরিকান ইগ্ডিয়ানদের বিচরণ ভূমি 
সেইখানকার কুপ সমূহে স্রিকনিন (কুঁচিলা বিষ) ছড়াইয়া দিয়াছে এবং 
অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীর1 ছুভিক্ষে ক্ষুৎকাতর হইয়া যখন শ্বেতকায়দের 
দ্বারে আসিয়াছে কিছু খাইতে পাইবে আশায়, তখন শ্বেত গৃহিণীরা খাগ্ঠের 

সঙ্গে আরসেনিক (পেকে! বিষ ) মিশাইয়া তাহাদের হাতে তুলিয়া 

দিয়াছে। এবং টাসমানিয়ার ইংরেজ ওপনিবেশিকরা কি করিয়াছে? 
তাহাদের কুকুরের জন্য ভাল খাগ্যের অভাব ঘটিলে তাহারা স্থানীয় মানুষদের 
গুপি করিয়া মারিয়া তাহাদের মাংস কুকুরকে পরিবেশন করিয়াছে ।” 

(উদ্ধত চিহ্টিত অংশটি অসকার পেশেল লিখিত মূল জার্মানের অস্থবাঁদ 

লগ্ডনে ১৮৭৬ সনে প্রকাশিত “দি রেসেস অভ ম্যান” নামক গ্রন্থ হইতে 

গৃহীত। ) 
বাডালীরা যেমনই হউক, কালো হউক, ক্ষীণ দেহ অথব! ভীরু হউক, 

একথা গর্বের সঙ্গে বলিতে পারে যে, তাহারা এমন একটি জাতি যে জাতি 
এতখানি নৈতিক নোংরামির অনুষ্ঠান কখনও করে নাই। ইংল্যাণ্ডে 
বর্তমানকালে, আমার মনে হইয়াছে, ন্যায় ও করুণার স্বপক্ষে অধিক সংখ্যক 

লোক আকৃষ্ট হইতেছে। অন্য কোনও যুক্তিবাদের দেশে এরূপ দেখা যায় 
না। ইংল্যাণ্ডের সংশ্রবে না আমিলে আমাদের দেশ সম্ভবতঃ তুরস্ক 

কিংবা পারন্তের মত হইত, কিন্তু জাপানের মত হইতে পারিত না। 

ইংল্যাণ্ড ইংরেজের দেশ ততট] নহে, যতটা সে সাআজ্যবাদের, উদারনীতির 
এবং মানবিক স্বাধীনতার দেশ। প্রকৃতপক্ষে এটি-সকল জাতীয় মানুষের 

্বদেশ। যাহার! প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহারাই ইহ! স্বীকার করিবেন। 

বহু বিভিন্ন জাতীয় লোক এখানে পরস্পর বিবাহ স্ত্রে আবদ্ধ হইতে 

পারে। বেণী ঝোলানো চীনা মেয়ে, কৃষ্ণকায় লস্কর, কৌকড়া চুল 
আফ্রিকান, সরলনাস। ইহুদী, তাহ! ভিন্ন জার্মান, ফরাসী, ইটালিয়ান এবং 

ইউরোপের অন্যান্ত দেশের লোকও আছে। সেখানে যাহারাই বাস 

করুক, এখনও বহুদিন যাবৎ ইংল্যাণ্ড তাহার সামাজিক অবস্থা ও আধিক 
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অবস্থার দরুন সা্াজ্যাধিকারী শ্রেষ্ঠ দেশ হইয়াই থাকিবে । আমরা 
যদি এ ছোট্ট দেশটিকে সাম্রাজ্যের সবার দেশ বলিয়া মনে করি তবে 
ক্ষতি কি? ওটা যেন এক বিরাট শহর এবং আমাদের ভারত তাঁর একটি 
বড় অংশ। আমরা কলিকাতা লইয়! যেমন গবিত, ইংল্যাণ্ড রূপ ঝড় 

শহর লইয়াও গধিত হইতে পারি। রী 
আমর! ইংল্যাণ্ডের লোকদের সে দেশে বাসের ব্যয় কমাইয়। দিয় 

বস্তুতঃ সাহাযা করিতে পারি। বিরাট ভারত ভূমিতে নান৷ খাস বস্ত 
রহিয়াছে, তাহ] উচ্চ হিমালয়ের হুনিয়ারা, নীলগিরি অরণ্যের বাদাগরের! 

অথব! মহীশুরের মালভূমিবাঁসী কুরুম্বারা যেভাবে খাইয়া বাঁচে, ইংল্যাণ্ডের 
দরিদ্র লোকেরাও তেমনি বীচিতে পারে । চাঁউল, গম, ডাল এবং আলুর 
মত পুষ্টিকর আমাদের যোয়ার প্রভৃতি অনেক শস্য আছে। ইহার জন্য 
চাহিদ! স্থষ্টি করিতে পারিলে, ছোটনাগপুর, মধ্য প্রদেশ, মধ্য ভারত, 
মহীশুর, আসাম এবং বর্মীয় যে সব বিস্তীর্ণ অঞ্চল অনাবাদী পড়িয়া আছে, 

তাহাতে যোয়ারের (১01510010 ৮015919 ) শ্বেতগুচ্ছ, কোডোর 

(59570960170 50890116010) সোনার শীষ, চুযার (41091919013 

৮110012) ) রক্ত শীর্ষ এবং রাগীর ( ঢু1505176 ০0:908158. ) ব্রাউন রঙের 

নখর মাখা তুলিবে। ইংল্যাণ্ডে শস্তা খাছ্ের প্রচলন করিয়া আমরা কি 
সুবিধা ভোগ করিব তাহার কথ। আপাতত ভাবিতেছি না। ভারতবর্ষে 

ুভিক্ষ উপস্থিত হইলে ভারতের লোকেরা কি মর্মান্তিক ছুখ ভোগ করে, 
অথবা! ইউরোপেব দরিদ্রের মধ্যে চির খাগ্ভাভাব তাহাদিগকে যে ছুঃখ দেয়, 
ইহা যাহার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাদের মনে মানুষের ছঃখ ঘুচাইবার 
প্রবল বাঁসন। ভিন্ন অন্য কোনও বাসনা স্থান পাইতে পারে না। ইংরেজ 
মানবপ্রেমীগণের পক্ষে -উত্তর ভারতের একবেলা খাওয়া লোকদের ছুঃখে 
অশ্রবিসর্জন করা প্রশংসাযোগ্য সন্দেহ নাই, কারণ তাহার! ভুলিয়া যান 
যে ইংরেজরা চার বারে বতটা খায়, ইহারা একবারেই ততটা খাইয়। 
থাকে । আমাদের দেশবাসীরাও, ইংরেজ আমাদের হঃখে অশ্রুপাঁত 

করিতেছে দেখিয়া! বসিয়া বসিয়া অশ্রুপাত করিতে পারে । কিন্তু আমি 

বলিতেছি ন যে আমাদের কৃষক শ্রেণীর অবস্থা আশানুরূপ ভাল । যদি 
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তোমরা তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিতে ইচ্ছ। কর তাহ! হইলে এমন 

ব্যবস্থা অবলম্বন কর যাহাতে যাহারা অস্থায়ী বন্দোবস্তের এলাকায় বাস 

করিতেছে, তাহাদের খাজনা কমিতে পারে, গভর্মেটকে বল খাজন! 

টাকায় অথবা উৎপাদিত জিনিসে গ্রহণ করিতে কিন্তু তাহ! অবস্থার উন্নতি 

অবনতির সঙ্গে উঠানামা করা চাই। তাহার পর কৃষকদের স্বাধীনভাবে 

ভোগ করিবার জমি দাও, প্রজাদের সঙ্গে খাজন1 বিষয়ে চিরস্থায়ী 

বন্দোবস্ত কর, চাষের জমি অন্যকে উপন্থত্ব দেওয়া বা বন্টন কর! নিষিদ্ধ 

কর, সামাজিক প্রথার বিশেষ করিয়া বিবাহের খরচ বিষয়ে যে রীতি আছে 

তাহার সংস্কার সাধন কর; জীবনের মান উন্নত করিবার এবং সেই লক্ষ্যে 

খাটিবার শিক্ষা দাও। আমি যাহা বলিতে চাই তাহ! এই যে, স্বাভাবিক 
সময়ে আমাদের দেশ যে, অভাব অনটন দেখা যায় তাহা ঠিক ইউরোপীয় 

দরিদ্রদের অভাব অনটনের ন্যায় অতখানি হুঃসহ নহে । ইংল্যাণ্ডে কোনও 

ব্যক্তি জীবিক! নির্বাহে অক্ষম হইলে যে চরম অসহায়তার মধ্যে পড়ে, 

তাহাতে তাহার অবস্থা হইদিক হইতে অনহনীয় হয়। এমন কোনো নদী 
তাহার জন্য নাই যাহাতে মে একটি মাছ ধরিতে পারে, এমন কোনও 

জঙ্গল নাই যেখান হইতে সে কোনও মুল বা পাতা সংগ্রহ করিয়া! খাইতে 
পারে, এমন কোনও প্রতিবেশী নাই যাহার অপ্রচুর খাছ্াদ্রব্যের কিছু অংশ 
গ্রহণ করিতে পারে। তাহার গৃহ নাই যেখানে সে বাস করিয়। জীবন 
কাটাইতে পারে । সেখানকার ভূমি কয়েক জন মাত্র ব্যক্তির অধিকারে, 
এবং প্রত্যেকের জমি তারের বা ছোট ছোট গাছের বেড়ায় ঘেরা । 

অতএব আমাদের দেশের দরিদ্রের মতে। আম বাগানে তাহার ক্লাম্ত দেহটি 

বিছাইয়। ক্রাস্ত দেহটি বিছাইয়া ক্লান্তি দূর করিবে এমন স্থান তাহার 
কোথাও নাই। ইহার উপর আবার তাহার আয়ের উপর নির্ভরশীল 

ছোট ছেলেমেয়ে থাকিলে হুঃখের অস্ত থাকে না। এরূপ অনেক হতভাগ্য 

সেখানে জলে ডুবিয়া মারা পড়ে। সাম্প্রতিক মিডল্যাণ্ড রেলওয়ের 

ধর্মঘটের সময়, এক ইংরেজ পুনরায় চাকরিতে বহাল হইবার চেষ্টায় ব্যর্থ 

হইয়া তাহার পরিবার সমেত জলে ডুবিয়! হঃখহ্র্দশার হাত হইতে নিষ্কৃতি 
লাভ করে। অবশ্য এমন অবস্থায় তাহার! নিঃন্বালয়ে গিয়া উঠিতে 
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পারিত, কিন্তু যাহার কিছুমাত্র আত্মসম্মানবোৌধ আছে, তাহার পক্ষে ইহ! 

সম্ভব নহে! আমি সেখানে থাক কালীন আর একটি অতি মর্মীস্তিক 

ঘটনা! ঘটিতে দেখিয়াছি । এক দরিদ্র বিধবা, তাহার তিনটি সম্ভান। 
বড়টি মেয়ে, বয়স সাত বৎসর, ছোটটি কোলে । সকাল ৭টায় সে কাঁজ 
করিতে বাহির হইয়া যাইত, ফিরিত রাত্রি ১১টায়। অনেক সময় ১২টাও 

হইত। এমন কি ১টাও বাজিয়া যাইত। এই সময় এ শিশুটিকে সে 

তাহার সাত বৎসরের মেয়ের উপর দেখাশোনার ভার দিয়! যাইত । 

রাখিয়া বাইত মাত্র একফাঁরদিং (এক পয়সা ।) মূল্যের সামান্য একটু- 
খানি তুধ। বেচাঁরী ইহার বেশি আর খরচ করিতে পারিত না? কারণ 

কাজের শক্তি বজায় রাখিতে তাহাকে কিছু কিনিয়া খাইতে হইত | 

শিশুটি মরিয়া! গেল। ডাক্তার বলিল অনাহারে ও অযত্বে মৃত্যু ঘটিয়াছে। 
আমার মনে হইল এই শিশুটি এই ছুঃখ ভোগ করিত না, তাহার মৃত্যুও 

হইত ন!যদি সে তার এই এক পয়সার দুধের সঙ্গে আধ পয়সা দামের 

ভারতীয় খাগ্ রাগি ( চ160511)0 5019021)9 ) মিশাইয়া খাইত। ইংরেজ- 

দিগকে এই খাছ্ে অভ্যস্ত হইতে, অথবা বজরার (66101715607 

(0106070 ) রুটি এবং ভাত ও ডাল খাওয়া অভ্যাস করিতে শিক্ষা 

দিই, তাহাতে আমাদের কিছু ক্ষতি নাই। আমাদের দেশেও দরিদ্র 

আছে, এবং তাহাদিগকেও নৃতন খাগ্যে অভ্যাস করাইয়। দিতে হইবে । 
আমাদের হিতত্রত সর্বদাই বস্তুনির্ভর, অর্থাৎ কিছু দানের উপর নির্ভরশীল, 

তাই আমর কোনও নূতন নীতির পরিকল্পনা ও তাহ! কার্কর করিয়া 
হিতসাধনের কল্পন। করিতে পারি না। 

কিন্তু তাহা সত্বেও দরিদ্রের প্রতি আমাদের ব্যবহার ইউরোপীয়দের 

অপেক্ষা ভাল। আমাদের বিভিন্ন জাতি বা অবস্থার লোকদের পরস্পরের 

ভিতর একট! ভ্রাতৃত্ব বোধ আছে। পাশ্চাত্য দেশে এপ নাই। আমাদের 
ধর্ম হিতত্রতকে ঈশ্বরের অভিপ্রেত মনে কর! হয়, সামাজিক দায়িত্ব মনে 

করা হয় না। ব্রাহ্মণদের শিক্ষা ও ন্যায়ের বোধ বৈষয়িক হিসাবে তাহাদের 
অধিকাংশই অতি দরিদ্র হওয় সত্তেও নপতি, বণিক এবং ধনীসম্প্রদায়ের 
লোকদিগের দারিদ্র্যের কাছে মাথা নত করিতে বাধ্য করিয়াছেন। 
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আমাদের দেশে খ্রশ্র্ধ তাই ইউরোপের মত সম্ত্রম লাভের অধিকারকে 
একচেটিয়। করিয়া রাখে নাই। আমাদের জাতিভেদ সত্বেও মানুষে 

মানুষে পরস্পর যে সমবেদন।বোধ আমাদের মধ্যে রহিয়াছে ইউরোপে 
তাহা নাই। পল্লী গ্রামে বিভিন্ন জাতি ও অবস্থার লোকদের ভিতর 

আমরা যে ভালবাস। ও শ্রদ্ধা অনুভব করি তাহা ইউরোপে অজ্ঞাত । 

বিপদে আপদে পরস্পরকে ইহারা সাহায্য করিতে ছুটিয়া আসে। হিন্দু 
মুসলমান নিবিশেষে পরস্পর একটা সম্পর্ক পাতাইয়া৷ লয়, এবং ভাই, 
দাদা, চাঁচা ইত্যাদি সম্বোধন করে । যদি ইংরেজরা দেখিতে চাহে শিক্ষায় 

এবং সামাজিক মর্যাদায় ভিন্ন হওয়া সত্বেও নান্ুষ কিভাবে একত্র এক 

পরিবারভুক্ত হইয়। মিলিয়৷ মিশিয়া বাস করিতে পারে, তাহা হইলে 
তাহাদের ভারতীয় পল্লীগ্রামে আসা উচিত। আমাদের জীবন বীম! নাই, 

নিঃস্বালয় নাই, চাকুরিজীবী নার্স নাই, অস্ত্যেষ্িক্রিয়ার জন্য পৃথক 
বৃত্তিধারী সংস্থা নাই। আমাদের প্রতিবেশীদের পরস্পরের মধ্যে কোনও 

গোপনীয়ত। নাই। বন্ধ তাক খুঙ্গিয়া নরকঙ্কাল আবিষ্কার কথার অর্থ 

আমরা জানি ন!। 

ইংল্যাণ্ডের অবস্থা স্বতন্ত্র । সেখানে প্রতিবেশীদের বিষয়ে কাহারও 

মাথা ব্যথা নাই। পাশের বাড়ির ব্যাপারে কৌতুহল প্রকাশ অশিষ্টাচার 
মনে কর! হয়। আমার বিষয়ে তোমাকে ভাবিতে হইবে না, “1615 হা 

09513655* অন্যায় কৌতৃহলীকে এই রকম জবাঁবই চিরকাল শুনিতে হয়। 
সেখানে জনের ব্যাপার জনেরই, টমের নহে । আমাদের দেশে অল্পবিস্তর 

রামের ব্যাপার প্রতিবেশী শ্যামের ব্যাপার হইয়! দীড়ায়। ইউরোীয় মনে 
ব্যক্তিম্বান্ত্রবোধের উন্মেষ জীবনের গোড়া হইতেই আর্ত হয়। এ বিষয়ে 

তাহারা আমাদের অপেক্ষ। প্রকৃতিকে অধিক অনুসরণ করিয়া থাকে। 

পাধীরা উডিতে শিখিলে বাস! ছাড়িয়! যে যাহার পথ দেখিতে বাহির হইয়। 

যায়। আমরা পৈতৃক বাস! ছাড়ি না। আমরা! স্ত্রীদের সেইখানে আনিয়। 
হাজির করি। বিবাহ করিতে যাইবার সময় মাকে বলি, “তোমার জন্ত 

দাসী আনিতে চলিলাম।” ইহাই প্রচলিত রীতি । নববধূ সত্যই 
কন্তারূপে পরিবারে আসিয়া যোগ দেয়। আমাদের ছোট ছোট আযলিস 
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বা আগনিস উড়িতে শিখিয়া খড়কুটা সংগ্রহ করিয়া পৃথক বাসা বাধিতে 

চায় না, কারণ তখণ তাহার বয়স হয় ত মাত্র পাঁচ বৎসর । ইংল্যাণ্ডে 

ছেলেমেয়ের! একুশ বংমর বয়স উপস্থিত হইলে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়! 

স্বাধীনভাবে পৃথক বাস ও জীবিক! নির্বাহ পছন্দ করে। এ বয়স পর্যস্ত 

সম্তানদিগকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদি দিয়া তাহাদের প্রতি কর্তব্য বা আইনতঃ 

কর্তৃহ শেষ হইয়াছে মনে করে। এইভাবে যে সব সন্তান পথক হইয়া 

যায় তাহাদের জন্য অবশ্য পৈতৃক গৃহের দ্বার উন্মুক্তই থাকে । তাহাদের 

বিবাহ না! হওয়া পর্যন্ত সে বাড়ী তাহাদেরই মনে করে, অনেক সময় ছুটির 

দিন সেখানে আসিয়া কাটায়। বিবাহের পরে আর তাহা থাকে না। 

অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে রীতি কিছু অন্য রকম, বিশেষ করিয়া কন্যাদের 

সম্পর্কে। ইহার! যথোপযুক্ত শিক্ষা দিয়! প্রাপ্ত বয়স্ক হইলেই কন্ঠাদের 
প্রতি কর্তব্য শেষ করেন না। তাহাদের জন্য এমন সংস্থান রাখেন যাহাতে 

তাহারা তাহাদের বংশ মর্ধাদা অক্ষুগ্ন রাখিতে পারে। ইহাদের শ্রেণীর 
ছেলে মেয়েরা বিবাহ না হওয়া পর্ন্ত পিতৃগৃহেই থাকে এবং অনেক সময় 

পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়! নিজের পছন্দ মত বিবাহও 

করে। এবং এই সব বিদ্রোহী পুত্র কন্যাদের বিষয়েই উপন্যাস লেখকেরা 

খুব রোমাঞ্চকর সব কাহিনী রচনা করিতে ভালবাসেন। অভিজাত 

পরিবারের মেয়ে অথচ অর্থাভাব, এরূপ ক্ষেত্রে তাহারা অন্য লেডির সঙ্গিনী 

অথব! তাহাদের গৃহে সন্তানদের শিক্ষিকার কাজ করে। 
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পরিবারের বিভাজন ইংল্যাণ্ডে একটি স্বাভাবিক ঘটন1 মনে করা হয়। 

আমাদের দেশে ইহাকে মনে করা হয় স্বার্থপরতা । প্রত্যেক চিস্তাশীল 

ব্যক্তির কাছেই ইহা স্পষ্ট যে আমাদের সামাজিক পদ্ধতি ঠিক পথে চলে 

নাই। ইহা হইতে আরকি সিদ্ধান্ত করা যায়? আমি ত ইংল্যাণ্ডের 

ক্ষেত্রে গৌরবময় জাতীয় জীবনের বহু সুত্র হইতে আরোহ প্রণালীতে যাহ 
যুক্তিসঙ্গত তাহাতে উপনীত হইতেছি। এবং ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আমি 

এক বিরাট ব্যর্থতা হইতে অবরোহ প্রণালীতে যাহ! ভ্রমাত্মক সেই সিদ্ধান্তে 

পৌছাইতেছি। বহু ত্রাস্তিপুর্ণ ঘটনা একের পর এক জম! হইয়া তাহাদের 
অশুভ প্রভাবে শেষ পর্যন্ত ভারতের অধঃপতন ঘটাইয়াছে। অনেক 

সময়েই আমাদের গুণগুলিই আমাদের দোষে পরিণত হইয়াছে, এবং 

তাহাদের অনেক ক্রটি-বিচ্যুতি গুণে পরিণত হইয়াছে । সম্ভবতঃ আমাদের 
পূর্ব দিগন্তে একটি ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা দিয়াছে। আমাদের 
জগতকে যে অন্ধকারে ঢাকিয়াছে তাহাকে কি আমর মনের মধ্যে লুকাইয়। 

রাখিয়া আমাদের আলোকোজ্জল বন্ধুদের তাহ! দেখিতে দিব না? দিব 

না এই ভয়ে যে তাহারা! যদি সে অন্ধকার দূর করিয়া দেয়, অথব৷ 

তাহাদের উগ্র আলোকে তাহা যদি মিলাইয়া যায়? অহমিকা, মিথ্যা 

দেশপ্রেম, উন্মাদনাপুর্ণ ধর্মশীলতা যেন আমাদের বুকের মধ্যে কখনও এই 
সাপকে দুধকল] দিয়া না পালন করে। হয় তো আমি ইংল্যাণ্ডের 

আকাশে মেঘ ঘনাইয়া আদিতে দেখিয়াছি, কোনও মেঘ ক্রকুটি-কুটিল, 
কোনটি বা সরিয়া! যাইতেছে, কোনটি শক্তি সংগ্রহ করিতেছে, কোনটি 
মিলাইয়া যাইতেছে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। এবং ইহাই চিরকাল 

চলিবে । ক্ষয়িষুতার চির উপস্থিতিও ব্রিটিশ জাতীয় দেহকে সহজে 

ক্ষয় করিতে পারিবে না, তাহাকে বছকাল অপেক্ষা করিতে হইবে, 

কারণ, আমি যতদূর বুঝিয়াছি এই দেহের জীবনীশক্তি এখনও পূর্ণ 
শক্তিতে সক্রিয় রহিয়াছে। এখনও সে অগ্রসর হইয়া! চলিতেছে। 
সেখানকার লোকেরা তাহাদের দোষ ক্রুটি সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। তাহারা 
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ক্রমেই অধিকতর শক্তি সংগ্রহ করিতেছে, পরিবর্তনে তাহারা ভীত নহে, 

এবং সমন্বার্থে তাহারা সকলে মিলিত ভাবে কাজ করিতে পারে । মোটের 

উপর তাহাদের শক্তি সুদ হইতেছে, ভাঙিয়! যাইতেছে না। সেখানকার 

লোকদের কাছে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধীশক্তি ক্রমেই উচ্চ গৌরব লাভ করিতেছে, 
জাতিভেদের 'সঙ্গতিসমূহ ক্রমেই দূর করা হইতেছে, ভূমিতে একচেটিয়। 
অধিকার ক্রমে ভাঙিয়। দেওয়া! হইতেছে, এবং দরিদ্রদের প্রতি সত্ব 

মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। একথা ঠিক যে এখনও অনেক বাকি, 
অনেক বিষয়ে আরম্ত মাত্র হইয়াছে, তবু দানবের! ইংল্যাণ্ডের জাতীয় 
জীবনের চাকায় ঘাড় লাগাইয়। বীরের সঙ্গে চীকাটাকে ঘুরাইয়৷ দিতেছে, 
এ দৃশ্যকে প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। 

স্জনমূলক কাজে ব্যক্তির যে একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে তাহ 
এইভাবে ইউরোপের লোকদের মনে জীবনের প্রথম থেকেই অনুভূত 
হইতে থাকে । ইহার যেমন একটি ভাল দিক আছে, তেমনি ইহার একটি 

মন্দ দিক আছে। ইহাতে যেমন কোন ব্যক্তিকে আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী 

হইতে শিক্ষা! দেয়, তেমনি সেই সঙ্গে ইহাতে আত্মপ্রেম অযথা বাড়াইয়াও 

দিতে পারে । এই রকম চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ইংরাজদের আছে, সেজন্য আমার 

কিছু ভয় আছে। এবং এই ভয় হইতেই আমি আমার দেশবাসীকে 
বলিতে চাহি যে উহাদের পথে অকারণ বাধা স্টি না করা ভাল। 

উহাদের দেশে জীবন সংগ্রামের ভিতর দিয়া যে ব্যক্তি কিছু উপরে উঠিতে 

পারিয়াছে তাহার বন্ধুগণ তাহাকে আরও উপরে উঠিতে সাহায্য করে, এবং 
যে নিচে তলাইয়া যাইতেছে তাহাকে আরও নিচে নামাইয়া দেয়। 
অতএব অংশতঃ আত্মগরিমার জন্য এবং অংশতঃ এই ভয়ের জন্য 

সে তাহার প্রতি সহানুভূতিশীল প্রতিবেশীর নিকট হইতেও তাহার 
ব্যক্তিগত অবস্থা গোপন রাখিয়! যায়। সেজন্য প্রতিবেশীরা পরস্পর 

পরস্পরের বাড়িতে সব সময় যায় না, যদ্দি কখনও যায় তাহ! হইলে 

বাড়ির সকল অংশে প্রবেশ করে না। রান্নাঘরে যায় না, এবং সেদিন 

কে কি রান্না করিয়াছে বা খাইয়াছে, তাহা লইয়া পরস্পর আলাপ 
করে না। তাহার। বসিবার ঘরে থাকে; অথব। ডাইনিং রুম পর্যস্ত যায়। 
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মেয়েরা কেবল তাহাদের স্বামীদের আচরণ লইয়া অথবা সম্ভানদের 
কার্ধকলাপ লইয়া আলাপ করে। অথবা তখন যদি দেশে কোনও 

উত্তেজনাপূর্ণ ঘটন! ঘটিয়া থাকে তাহা! লইয়। আলোচনা করে। তাহাদের 
ভাল দিকটাই সব সময়ে তাহারা তাহাদের প্রতিবেশীদের সম্মুখে প্রকাশ 
করে। তাহাদের প্রধান চেষ্টা পরস্পরকে সব বিষয়ে হারাইয়া দেওয়া, 

মনে মনে তাহারা এই ইচ্ছাই পোষণ করিয়া থাকে । বহু ব্যয়সাপেক্ষ, 
আযাট হোম, টী পার্টি, গার্ডেন পার্টিগুলিও কি এই উদ্দেশ্টেই? কে 

জানে! যাহাই হউক অনেক জিনিসই উহাদের দেশে শুধুই প্রথা পালন 
এবং আন্ুষ্ঠানিক। প্রথমতঃ এসব ব্যাপার কর্তব্যবোধ হইতে, দ্বিতীয়ত: 

ইহার পিছনে সামাজিক দিক হইতে আবশ্তকতাবোধ এবং সবশেষে 

আনুষ্ঠানিক আড়ম্ধর, কিন্তু ইচ্াতে সেন্টিমেন্ট অথবা! হৃদয়ের স্পর্শ ব৷ 
ভাব লালিত্য খুব কমই আছে। কর্তবাবোধের কাছে মনের কোমল 

ভাবসমূহকে বিসর্জন দেওয়াই ইংরেজ চরিত্রের বিশিষ্ঠতা। আর ভারতীয় 
চরিত্র-বৈশিষ্ট্য হইল সেন্টিমেন্টের কাছে কর্তব্যকে বিসর্জন দেওয়া । ইংরেজ 
চরিত্রেও যথেষ্ট সেন্টিমেন্ট আছে, কিন্তু তাহ! আমাদের মত অতটা উন্মাদন। 

ও উচ্ছাসপূর্ণ নহে। তাহাদের যাহা আছে তাহ। অত্যন্ত দৃঢ় তাহা ভাঙে 

কিন্ত নোয়ায় না। তাহারা কি ভালবাসা, স্নেহ, বদান্যত। ও দয়া-ধর্মকে 

কোমল ভাব বলে? সম্ভবত আমারই ভুল, কারণ আমার মনে হইয়াছিল, 

কোমল কোষদেহ গাছের চার! শুষ্ক ভূমিতে আনিয়া পুতিলে দৃঢ় হয় এবং 
তাহাতে কাট গজায় । ওদেশের নরনারীর উগ্র স্বাতন্ত্রবোধ, উহাদের 

জীবন ৰেষ্টন করিয়া যে শুফ লৌকিকতা, যে লৌহদৃঢ় জাতিভেদ, এবং 
সরল বিশ্বাসী মানুষেরা যেভাবে দেশের সবত্র ছড়ান চোর জুয়াচোর এবং 
নরপশুদের হাতে সহজে ক্ষতিগ্রস্ত ব1 প্রতারিত হয়, তাহাতে আমাদের 

দেশের মত তাহাদের মধ্যে পরম্পর পরিচয় কঠিন হইয়া উঠে । অতএব 
আমরা ভারতবর্ষে যেভাবে দানের যোগ্য স্থানকে বা পাত্রকে সোজাসুজি 

দান করি ইংল্যাণ্ডে সেরপ হইতে পারে না। প্রথমতঃ দানের যথার্থ স্থান 
বা পাত্র খু'জিয়া পাওয়। ছুঃসাধ্য । দ্বিতীয়তঃ যাহার স্বভাবে দানপ্রবণতা 

আছে, এ ভাবে দান করিলে অল্পদিনের মধ্যে তাহার অবস্থা অচল হইয়। 
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উঠিবে। কেহ হয় তো মাদ্রাজের হৃতিক্ষের জন্য শত শত পাউওড দান 

করিল, সেই সময়েই সম্ভবতঃ তাহার অষ্টালিকার কয়েক হাত দূরে কোনও 

শিশু অনাহারে মরিতেছে। কাজেই বদান্যতা ওদেশে একটি সুনির্দিষ্ট 

স্বতন্ত্র আদর্শ রপ লইতে বাধ্য । ইহা যে কোনও চাঁদার তালিক। দেখিলেই 

বুঝা যাইবে । দাতার সংখ্যা অগণিত। তাহার! ব্যক্তিগত কাহাকেও 

দান করেনা । প্রতিষ্ঠানকে দান করে। 

ইংরেজদের জাতিভেদ প্রথা লইয়া! আমি ইতিপূর্বে কিছু কিছু উল্লেখ 

করিয়াছি । বৃত্তি ও ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করিয়া আমাদের দেশে যেভাবে 

জাতিভেদ গড়িয়! উঠিয়াছে, ইংল্যাণ্ডের জাতিভেদ সেরূপ নহে। এই ছুটি 

জিনিস সেখানে যে ভাবে পরম্পরকে জড়াইয়া আছে, একে অন্তের 

সীমানায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে কোথায় একট। জাতি শেষ হইল এবং 

অপরটি আরম্ভ হইল তাহ] নির্ণয় করা কঠিন। তবু ইহা! বলিতে আমি 
বাধ্য যে, জাতি বিষয়ে কুসংকাঁর বা পক্ষপাতিত্ব ওদেশে আমাদের দেশের 

অপেক্ষা অনেক বেশি প্রবল। ওদেশের এবং আমাদের দেশের ছুই 

জাতীয় জাতিভেদ প্রথা মিলিয়া আমাদের ছুটি দেশের লোকের মধ্যেই 
সামাজিক সম্পর্ক আশানুরূপ গড়িয়া উঠে নাই। আমাদের দেশে 

ইউরোপীয়দের জাতির ভিত্তি প্রধানতঃ অর্থ ও পদমর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত। 

অন্ততঃ আমাদের সম্পর্কে এ কথা অবশ্যই সত্য। ইহা উভয়ের মধ্যে এক 

হস্তর বাধা স্থ্টি করিয়া রাখিয়াছে। শিক্ষার বা সংস্কৃতির অসমতা বড় 
কিছু নহে, কারণ ইহার প্রতিকার আছে, এবং ইংরেজর। দেশী নৃপতি বা 

ধনকুবেরের ক্ষেত্রে জাতিভেদের কোনও তোয়াক্কা করে না। তাই দেখ 

যায় তাহাদের নেটিভদের সঙ্গে সামাজিক মেলামেশা কয়েকজন রাজা 

মহারাজা অথব! যে অল্প সংখ্যক লোকদের মনে কোনও সংস্কার নাই, 
অথবা যাহারা এদেশের মানুষ হইয়ীও এদেশের সহিত সামাজিক সম্পর্ক 
ছিন্ন করিয়াছে, তাহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ইহা ভিন্ন «“জেপ্টলম্যান”-এর 

২জ্ঞা বিষয়েও ওদেশের সঙ্গে এদেশের আদর্শভেদ আছে। এদেশে 

আগের কালে নীতিজ্ঞান, শিক্ষা, এবং বংশ-_-এই তিনটির যোগে ভদ্রলোক 

হওয়া চলিত। এখন ইহার সঙ্গে এম্ব, জমিদারি, এবং গভর্মেন্টের 
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অধীন একটি বড় চাকরি, অথবা কোনও ভত্দরবৃত্বিজাত আর্থিক সাফল্য যুক্ত 
হইয়াছে। প্রথম তিনটি গুণ প্রাচ্য দেশের ভদ্রলোকের আদর্শ, এবং 
শেষের আধুনিক গণ পাশ্চাত্য দেশের আদর্শ । এবং এইগুলিই তাহাদের 
ধজেপ্টলম্যান” রূপে গণ্য হইবার একমাত্র গুণ। অন্যত্র বলিয়াছি যে, 

ইউরোপের বর্তমান জাতিভেদ প্রথা ক্রমে ভাডিয়া যাইতেছে । ইত্যবসরে 

আমার আশা করিতে বাধা নাই যে, এ দেশে ইউরোপীয়দিগের সহিত 

সামাঞজজিকতায় কোনও ভারতীয় যেন আত্মবিস্ৃত হইয়া তাহার নিজন্ব 

সম্মানবোধ না হারায়। এবং প্রত্যেকটি ভারতীয়ের যেমন বড় কর্তব্য 

তাহার জাতিভেদ প্রথার অসঙ্গতিগুলি পরিহার করিয়৷ চলা, কারণ ইহা 

মানবিক কর্তব্য, উদারতা, এবং সাধারণ কাগুজ্ঞানের বিরোধী, এবং জাতীয় 

উন্নতিরও পরিপন্থী, তেমনি তাহার উচিত, সে যে গৌরব উত্তরাধিকার 
সুত্রেলাভ করিয়াছে, তাহার যেন সে উপযুক্ত হয়, এবং তাহাকে বাঁচাইয়। 

চলে। আত্মসম্মান বোধের দাবি উভয়ের প্রতিই । 

নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরদিন সকালে আমি এঁ অঞ্চলের পুলিস 
ম্যাজিস্টেটের আদালতে গিয়া অনুসন্ধান করিলাম, যে মারামারি আমি 

প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার জন্য কোনও পক্ষ মামল। দায়ের করিয়াছে কি 

না। কেহই এ কার্ধ করে নাই। ওখাঁনে উহাদের মামল। করিবার সময় 

নাই। প্রয়োজন হইলে অবশ্যই যায়, মামলা! করার আমোদ উপভোগ 

করিতে যায় না। মোকদমার বিলাস, ইহার! উত্তেজনা এবং বিষঞ্নতার 

মুহূর্ত, ইহারা আনন্দ এবং বেদনা, ইহার জয় ও পরাজয়ের অভিজ্ঞতা 
হইতে ওদেশের মূট্গণ বঞ্চিত। আমাদের দেশের বিচারালয়গুলি 

দীর্ঘজীবী হউক । আমাদের হাজার হাজার দরিদ্র কৃষিজীবী ফসল 

কাটা হইলে অপর্যাপ্ত সময় হাতে পায়, তাহা লইয়া কি করিবে 
ভাবিয়। পায় না। তাহাদের কাছে আদালত মুখের ও সাস্বনার আকর। 

ইংল্যাণ্ডের লোকেদের জুয়ার আড্ডা আছে, উহা! মোকদ্দমার নিকৃষ্ট বিকল্প। 
আমি যে আদালত দেখিতে গিয়াছিলাম তাহার আশেপাশে অলস 

প্রকৃতির লোকেদের উপস্থিতি লক্ষ্য করিলাম না। এই জাতীয় লোক 

আমাদের দেশের আদালতের কাছে গাছের তলায় ধের্ষের সঙ্গে বসিয়া 
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থাকে এবং কেহ সেদিকে আসিতেছে দেখিলে তাহার দিকে আড়চোখে 

চাহিয়া জিজ্ঞাসা! করে, সাক্ষী দরকার আছে কি? 'আ্যালিবাহ' দরকার 

আছে? অর্থাৎ খুন জাতীয় অপরাধ করিয়া থাকিলে অপরাধী অপরাধ 

অনুষ্ঠানের সময় অন্য স্থানে ছিল প্রমাণের জন্য এই জাতীয় লোক 

কিছু টাকার বিনিময়ে সেরূপ সাক্ষী হইতে রাজি থাকে । এই নৃতন 

ব্যবসাটি ব্রিটিশ বিচারবিধির ফলে জন্বিয়াছে। ঝান্ধু লোক ভিন্ন 

নবাগতরাও এই কাঁজ করিয়া থাকে । কোনও একটিমাত্র ফৌজদারি 
মামলাতেও ধনী ব্যক্তি জড়িত থাকিলে কেহ মিথ্য৷ সাক্ষ্য দেয় নাই ইহা 

কি কোনও ম্যাজিষ্ট্রেট বা ব্যারিস্টার কিংব। উকিল আমাকে নিশ্চয় করিয়। 

বলিতে পারিবেন ? ধনীর হাতে মিথা সাক্ষীরূপ অস্ত্রটি বড়ই ভয়ঙ্কর । 

ইহাদ্বারা তাহারা তুর্বলকে নতি স্বীকারে বাধ্য করিতে পারে । মিথ্যা 
সাক্ষের জোরে কতজনে দণ্ড পাইতেছে, ব্যারিস্টার মিথ্যার পক্ষে 

লড়িতেছেন এবং ম্যাজিষ্রেট দণ্ড দিতেছেন। ইহ] আমাদের দেশে একটি 

অতি সাধারণ ব্যাপার । ইহার বিপরীত ঘটন। এককালে ঘটিত স্মরণ 

আছে। সরল প্রাণ পল্লীবাসী সাক্ষীর সমন পাইলে, পাছে আদালতে গিয়া 

অসতর্কতাবশতঃ কোনও অসত্য বলিয়া বসে, সেজন্য সে আত্মরক্ষার 

উদ্দেশ্ঠে বাড়ি হইতে দূরে পলাইয়া যাইত। বর্তমান বিচার-রীতিই ইহার 
জন্য দায়ী, অথচ ইহ। অপেক্ষা ভাল কোনও রীতি কি হইতে পারে তাহাও 

আমি বলিতে পারি না। জাতীয় জীবনের এই সব চাপল্য বিষয়ে যখন 

চিন্তা করি তখন মাঝে মাঝে মনে অবনাদ আসে। জাতীয় জীবনে 

জাতীয় গৌরববোধ প্রথম কথা । যাহ! আমাদের জাতীয় লজ্জার কারণ, 
পুরুষের মত তাহার মৌকাবিল! করার যদি সাহস না থাকে তবে আর সে 

কি গৌরব? জাতীয় গৌরব রক্ষার খাতিরেই আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য 

দেওয়ার বিরুদ্ধে অবিরাম কঠোর সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়া দরকার । এই 

হীন এবং নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে কঠোরতম আইন হইলেও মনে করিব, 
তাহ। যথেষ্ট কঠোর হইল না। মিথ্যা সাক্ষ্যের চাহিদ! বর্তমানে ইংল্যাণ্ডে 

খুবই কম। এবং যেটুকু চাহিদা! আছে, সমাজের গণ্যমান্য অংশ হইতেই 
তাহার যোগান দেওয়। হইয়া থাকে । চাহিদা বাঁড়িলে অবশ্তই অনেক 
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সাক্ষী জুটিবে এবং কম দামেই পাওয়া যাইবে । ইহার যে সম্ভাবনা একটা! 

দেখা দিয়াছে তাহ। দ্বিতীয় চার্ল স-এর সময়ে ক্যাথলিকদের ভীতি, কিংবা! 
গত শতাব্দীতে যখন লাইসেনসিং আযক্রের সাহাযো মগ্বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করা 

হয় মে সময়ে। সব রকম অপরাধেরই প্রথম চিহ্নগুলি সকল জাতির 
ভিতরে বিদ্যমান রহিয়াছে । দণ্ড হইতে মুক্ত থাকা, স্থযোগলাভ এবং 

অর্থপ্রাপ্তি এই জাতীয় লোকের বংশবৃদ্ধি ঘটায়! কিন্তু ব্যক্তিগত 

সম্মানবোধ ইংল্যাণ্ডে এমনই প্রবল যে সেখানে এ রকম ঘৃণ্য জীবের 

চাহিদা! বৃদ্ধি হইতে পারে না। জনমতও প্রবলভাবে ইহার বিপক্ষে । 

পূর্বেই বলিয়াছি সেখানকার লোকদের মোকদ্দম! করিবার সময়ের অভাব । 

মারামারি হইল, তাহার পর এক গ্রাস উগ্র পানীয় পেটে পড়িলেই সব 
মিটিয়া যায় । লগুনের আদালতে যেসব কেস আসে তাহ! গুরুতর কিছু 

নহে, তাহার মধ্যে মাতলামি অন্যতম | 

ইংল্যাণ্ডে বা ইউরোপের অন্যত্র মাতলামি একটি নিন্দনীয় অভ্যাস। 

ইহার কোনও প্রতিকার নাই, কারণ কোনও না কোনও জাতীয় স্থরাপান 
সেখানে জাতীয় পান রূপে স্বীকৃত। লক্ষ লক্ষ লোকের ভিতর একটা 

অংশ থাকিবেই যাহারা মগ্ধ পান করিলেই-মাতাল হইয়া পড়ে। সু 

তিক্ত পানীয় হইতে ক্রমশঃ কড়া “এল' ও ্টাউট” এবং তাহার পর হুইস্কি 

ব্রণ্তি জাতীয় কড়া পানীয় । ইহার অভ্যাস ছাড়। কঠিন হয়, শেষে 
ব্যাধিতে পরিণত হয়, এই অভ্যাস ছাড়া আফিং ছাড়ার মতই কষ্টকর 

ব্যাপার হইয়া নাড়ায়। ইহ! দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু আরও 

হুঃখের বিষয় স্ত্রীলোকদের মাতাল হওয়ার অভ্যাস। তাহারা খোল পথে 

মাতঙলামির অপরাধে ধর! পড়িয়া আদালতে উপস্থিত হইতে বাধ্য হয়, 

এরূপ ঘটন! মনকে পীড়। দেয়। শ্ত্রীলোকর যে জাতীয় অপরাধই করুক, 

তাহ! অস্বাভাবিক বোধ হয়, এবং এরপ দৃশ্টে অনভ্যস্ত চোখে আরও বেশি 

অস্বাভাবিক ঠেকে । যে গৃহে স্বামী স্ত্রী উভয়েই মাতাল হয়, সে গৃহের 
হর্ঘশার কথা আলোচনা! না করাই ভাল। তবে সুখের বিষয় এমন ঘটন। 

খুব বেশি ঘটে না। 

এই জাতীয় দৃশ্যই ইউরোপে স্ুরাপানের বিরুদ্ধে একটা বিরূপতা 
ও 
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জাগাইয়! তুলিয়াছে, কিন্ত এরূপ ক্ষেত্রে যাহা হয়, পানবিরোধীরা আর এক 
চরম প্রান্তে গিয়াছেন। অর্থাৎ তাহাদের হাতে ক্ষমতা থাকিলে যাহাতে 
কেহ এক ফোঁটা মদ ন। খাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতেন। তাহারা 

হিসাব কষিয়া দেখাইয়। থাকেন বৎসরে কত কোটি টাক ইহাতে ব্যয় হয় 
এবং কত হাজার লোক মগ্যপানের ফলে প্রতি বৎসর মার। যায় । আমাদের 

মধ্যে কত না ভবিষ্দ্বক্। আছেন তাহার। গণনা করিয়া! বলিয়া! দিতে 

পারেন কবে বিশ্ব ধ্বংস হইয়া যাইবে । কত না জ্যোতিবিদ আছেন 

ধাহার1 ধূমকেতুর পুচ্ছের ঘায়ে পুথিবী ভাঙিয়া পরমাণু পুজে পরিণত 
হইবে ভয়ে সর্বদা কাপিতেছেন। কত না জীবাণুবিদু আছেন যাহার! 

ধ্বংসের জীবাণু লইয়া আন্দোলন করিয়া আমাদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়' 

রাখিভেছেন। কত ন। দার্শনিক আছেন ধাহার। বলিতেছেন মাংসাহার 

করিয়। আমরা ক্রমে পশুতে পরিণত হইতেছি। (তাহারা কি নিরামিষ 

খাইয়া উদ্ভিদে পরিণত হইতেছেন ?) অতএব আমাদের মধ্যে সুরা-বৈরী 

আছেন, আফিং-নৈরী আছেন, তামাক বৈরী আছেন, তাহার! প্রত্যেকেই 

এই সব সেবীদের ধ্বংসের পরিণ।মট। দেখাইয়। দ্িতেছেন। জীবন-প্রবাহ 

তথাপি বহিয়া চলিতেছে । 



৪৯ 

স্মরণাতীত কাল হইতে মানবজাতি সুর। ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, 
তথাপি মানবজাতি বিলুপ্ত হয় নাই, স্ৃল্লাযু হয় নাই, অথর্ব হয় নাই। 
পূর্বে যেমন চলিতেছিল, ছুনিয়া আজিও তেমনি চলিতেছে । সর্বাপেক্ষা 
বীর যাহারা, সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী যাহারা, সর্বাপেক্ষা! বুদ্ধিমান যাহারা, 
সেইরূপ সকল জাতিই আগেও যেমন সুর! ব্যবহার করিত, এখনও 

তেমনি করিতেছে, তথাপি তাহার আগের মতই বাচিয়া রহিয়াছে, আগের 

মতই বৃদ্ধি পাইতেছে। মাতলামি সর্বথা নিন্দনীয়, কড়া মদ খাওয়ার 
নেশ। যেমন নিন্দনীয় ঠিক তেমনি । কিন্তু এ কথা এখনও অপ্রমাণিত 
আছে যে, ওয়াইন বা দ্রাক্ষান্ুর। অথব। বিয়ার পরিমিত মাত্রায় পান 

করিলে দেহের পক্ষে তাহ! মারাত্মক হইয়া উঠে। এক পাত্র বিয়ার অথবা 

এক পাইপ তামাক লক্ষ লক্ষ মান্রষের সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর কিছু 

আনন্দ দিয়া থাকে । যে-সব বৃদ্ধ বই পড়িতে অথব। ধর্মকর্মে নিযুক্ত হইতে 

পারে না, তাহারা তাহাদের হর্বল দেহকে একটুখানি চাঙ্গা করিয়া তুলিতে 
এক পাত্র স্থরা পান করিয়। থাকে । শ্রমিক ও বৃদ্ধদের এই একমাত্র আনন্দ 

হইতে শুধু এই কারণে বঞ্চিত করিব যে, অল্প কয়েকজন মানুষ ইহার 
অপব্যবহারের দ্বারা নিজেদের পশুতে পরিণত করিয়াছে ? মগ্তপানবিরোধী 

আন্দেলন আমাদের দেশের লোকের কাছে চিত্তাকর্ষক বোধ হইলেও 

কঠোর অভিজ্ঞত। হইতে আমাকে উৎসাহীদের কার্ধকলাপের সুফল বিষয়ে 
সন্দিহান করিয়! তুলিয়াছে। আমাদের দেশে আমর! একটি ভুল করি এই 
যে, সহৃদ্েশ্ট-প্রণোদিত কাঁজ বা সৎকাজ কতদূর টানা যাইতে পারে তাহার 
বিষয়ে উদাসীন থাকি । সীম! ছাড়াইয়া গেলে ভাল জিনিসও মন্দে পরিণত 

হয়। আমাদের দেশের অনেকেরই জান নাই যে, দ্রাক্ষাস্ুরা বা বিয়ার 

সামাজিক রীতি সঙ্গত ভাবে গ্রহণ করা, আর পান করিয়া মাতাল হওয়। 

বা পানে অতি অভ্যস্ত হাওয়া এক কথা নহে । তাহার কারণ আমাদের 

দেশে যাহারাই মগ্ গ্রহণ করে তাহারাই মাতাল হওয়ার জন্য উহা! করে। 

ইহাদের দোষ নাই, কারণ সুরা তাহারা একটু একটু আস্বাদ করিয়া পান 
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করা অভ্যাস করে নাই। বিভিন্ন সুরার বিভিন্ন স্বাদ, বিয়ার চিরেস্তার 

জলের মত তিক্ত স্বাদের, পোর্ট ওয়াইন অতিরিক্ত মিষ্ট এবং কড়। স্বাদের, 

ড্রাই শ্তামপেন ধারালে। এবং উগ্র স্বাদের, হুইস্কি ধোয়াটে। কিন্তু পানীয় 

যে জাতেরই হউক, ভারভীয়র। তাহা কুইনিন মিক্সচারের মত এক ঢেকে 
গিলিয়া ফেলে । উদ্দেশ্য অব্যবহিত ফললাভ, অর্থাৎ মাতাল হওয়৷। 

ইউরোপে এরূপ করা হয় না। সেখানে উহ! জল খাওয়ার সামিল। 

ইউরোপের সর্বত্র ভদ্রগুহে প্রতিদিন দামী মদ পান করা হয়। এরূপ 
ক্ষেত্রে কেহই নিদিষ্ট সীমা অতিক্রম করে না। মাত্র! ছাড়াইয়। যাওয়া 

রীতিসঙ্গত নহে । তাহা হইলে সে জাতিচাত হইবে ত্রাপ্ডির গন্ধ নিশ্বাসে 
ছড়াইয়! কোনও জেপ্ট লম্যান অন্য জেণ্টল্ম্যানের বাড়িতে যাইবার কল্পনা 

করিতে পারে না। ইহা ঘৃণা বলিয়া মনে করা হয়। 

মদ জ্ঞানী লোকের নিন্দার কারণ হয়, ইহা ভূঙগ। পক্ষান্তরে হীন 
লোকের হাতে পড়িলে মদেরই বদনাম হয়। একথা বলিয়াছেন হাফিজ । 

মছাবিরোধীদের মতে মদের জন্য গ্রেট ব্রিটেন বহু লোকের মৃত্যু ঘটে । 

আমার কিন্ত মনে হয় মৃত্রা ঠিক এ কারণে নছে। রদ্ধত্ব, বাত ও ফুসফুসের 
অনুখেই তাহাদের বেশি মৃত্যু ঘটে। আমাদের দেশে যেরূপ কলেরা 

কিংব! জ্বর হয়, ইংল্যাণ্ডে তাহ! প্রায় অন্ুপস্থিত। যে-সব কষ্টকর অস্থখ 

তাহাদের সর্দ1 উত্তেজনার মধো রাখে তাহা হইতেছে, সদি, ডিসপেপসিয়। 

ও ফাতের ব্যথা । খুব অল্ল বয়স হইতেই নারী পুরুষ উভয়েইাত তোলাইয়। 
থাকে । সতেরো বৎসরের ছেলেরও দাত তোলাইতে দেখিয়াছি, ইহার 
পূর্বেও কেহ কেহ তোলাইয়! থাকে । এখন সেজন্য কৃত্রিম দীত তৈয়ারির 
দিকে উহার! বিশেষ মন দিয়াছে । এখন চীনামাটির দাত পরীক্ষা করিয়া 

দেখিতেছে। ভারতের অনেক অংশের আবহাওয়া অপেক্ষা! ইংল্যাণ্ডের 

আবহাওয়া অনেক ভাল । সেখানে উহা! শীতল এবং কর্মপ্রেরণাদায়ক। 
ইউরোপের ন্যায় এখানকার শীত অতি ঠাণ্ডা নহে, গ্রীম্ম অতি গরম নহে । 
গ্রেট ব্রিটেনের চারিদিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র, তাহা হইতে প্রচুর বাষ্প ইহার 
উপর আসিয়া! থাকে, এবং তাহা ইহার আকাশকে পর্দার মত ঢাকিয়া 

রাখিয়া জমির উত্তাপকে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে দেয়না । এবং সেই সঙ্গে 
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নর্যকেও.তাহার পুর্ণ উত্তাপ জমিতে পৌছাইতে দেয় না। এই সব বাম্প 

প্রায়ই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির আকারে মাটিতে পড়িতে থাকে । নদী এই 
কারণে পুর্ণ থাকে এবং মাঠ হুন্দর সবুজে ভরিয়া তোলে । 

গোরু ভেড়ার প্রচুর খাগ্ধ মেলে এখানে । আমি একবার এক 

ইংরেজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, “যদি কখনও নৌঘুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের 
পরাজয় ঘটে এবং শক্র দ্বীপটিকে চারিদিক হইতে অবরুদ্ধ করিয়! রাখে, 
বাইরের কিছু এখানে প্রবেশ করিতে না দেয়--এবং যদি তাহ! অস্তত মাস 

দুই কাল স্থায়ী হয়, তাহ! হইলে ইংরেজরা কি করিবে? খাগ্ঠাভাবে 

তোমাদের দারুণ কষ্ট হইবে না?” ইংরেজটি খুব গর্বের সঙ্গে জবাব দিল, 

“আমরা যতদিন ভাল বীফ ও মাটন উৎপাদন করিতে পারিব, "ততদ্দিন 

আমাদিগকে কেহ পরাজিত করিতে পারিবে না।” গু'ডা বুঠির ফলে 
বাতাসে আর্রতি। বেশি থাকে কিন্ত জমি ভিজা থাকে না। জমির পরিমাণ 
কম, সে জন্য বাড়ির নিচের তলাটা জমির নিচে তৈয়ার করে। মাটির 
নিচের এই তলায় রান্নাঘর করে, এবং জমি শুফ থকে বলিয়া কোনও 

অশ্ুবিধা হয় না। অনেক গরিব লোক এই রকম মাটির নিচের ঘরেই বাস 

করে । সাধারণ গু'ড়ি বৃষ্টির বদলে যদি ধারা বর্ষণ হয়, তৎক্ষণাৎ সেখানকার 
ংবাদপত্র এমন ঘটন।কে গ্রীগ্ম প্রধান দেশের ধ।রাবধণণ বলিয় বর্ণনা করিবে । 

বলিবে ৮212. 0]1 18 000108] 0011060051৮” ইংল্যাণ্ডের আবহাওয়ার 

প্রধান বৈশিষ্ট্- উহার যখন বদল তখন ঘটিতেছে ৷ চবিবশ ঘণ্টার মধ্যে বনু 

রকম খতু-পরিবর্তন ঘটিবে। এখন হয়ত দাঁরুণ শীত, উত্তর দিক্ হইতে হাড় 
কাপান বায়ু বহিতেছে, পরক্ষণেই বৃষ্টি হইতেছে, আবার রোদ উঠিতেছে, 
সহ্গদয়তার উষ্ণতা সঞ্চার করিতেছে । আমরা ভারতীয়রা অনেক সময় 
ইাফাইয়া উঠি। ইংল্যাণ্ডে বাস করিয়া ইংরেজদের ধাতে এই সব 
আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা সহিয়। গিয়াছে, এবং ইহারই জন্য তাহার৷ 

দিথিজয়ে বাহির হইয়া পড়িতে পারে, উপনিবেশ গণিতে পারে । 

সম্প্রতি একদিন লর্ড নর্থক্রুক অনুগ্রহ পূর্বক “গীপজ্ল টি.বিউন” নামে 
খ্যাত মিষ্টার জন্ ব্রাইটের সে পরিচয় করিয়া দিলেন। সে সময়ে তাহার 
একটি কন্া তাহার সঙ্গে ছিল। অন্য কিছুক্ষণ আঙ্গাপ করিয়া আমি 



১৫, আমার ইউরোপ শ্রশ্নণ 

লর্ড নর্থক্রককে তাহার নিকটে রাখিয়। নিকটস্থ আর-একটি ভদ্রলোকের 

কাছে গেলাম । আমি তাহাকে গিয়া বলিলাম, ভারতের শিক্ষিত সমাজ 

জন্ ব্রাইটকে গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ভদ্রলোক আমার 

অভিমত শুনিয়া তাহ! জন্ ব্রাইটকে বলিতে বলিলেন। ব্রাইটের কন্যার 

দিকে ফিরিয়। চাপান্থরে বলিলাম, “কামর! শান্তিপ্রিয়, আমরা যুদ্ধকে পাপ 

বলিয়া গণ্য করি, প্রত্যেকটি জীবিত প্রাণীকে আত্মীয় জ্ঞান করি_-অতএব 

এটি সহজেই বুঝা উচিত যে, আমরা তোমার পিতাকে গভীর শ্রদ্ধা না 
করিয়া পারি না। ভারতবাসীরা সত্যই মিষ্টার ব্রাইটকে ভালবাসে ।” 

পরে আমি স্বয়ং ব্রাইটকেই বলিলাম, তিনি মানবতার কল্যাণে এ পর্যন্ত 

যে-সব মহৎ কাজ করিয়াছেন তাহার জন্য তিনি আমাদের সকলের শ্রদ্ধার 

পাত্র। আরও বলিলাম, “এবং আশা করি ভারতবাসীর জন্য এ যাবৎ যাহ। 

করিয়াছেন, ভবিস্তৃতেও তাহা করিতে থাকিবেন ।” ব্রাইট বলিলেন, “আম 
বৃদ্ধ হইয়। পড়িতেছি, এবং শীন্রই কর্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিব, কিন্তু 

সব সময়েই আমি ভারতের প্রতি মনোযোগী থাকিব, এবং ব্রিটিশ শাসনে 
ভারতের উন্নতি হইতেছে শুনিলে আমি সব সময়েই আনন্দ লাভ করিব | 

আরও একজন ভারত বন্ধুর সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলাম, তাহার নামমিস্ 

ম্যানিং। এই উদ্ারপ্রাণ মহিল! ভারতবাসীদিগকে তাহার পোস্ত সম্তান 

বলিয়া অনুভব করেন । আমাদের মঙ্গলের জন্য তিনি অবিরাম কাজ করিয়া 

যাইতেছেন। ন্যাশন্তাল ইগ্ডিয়ান আসোনিয়েশনের তিনি প্রাণ স্বরূপ। 
তাহার গৃহে যে সব সান্ধ্যকালীন আনন্দ-অনুষ্ঠানের আয়োজন কবেন, 
তাহাতে ভারতীয়গণ ইংরেজদের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পায়, এই 

সুযোগ তাহার! অন্য উপায়ে লাভ করিতে পারিত না । তিনি যে মহৎ কাজ 

করিতেছেন, তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়া তাহার সহায়ক হইব, এমন ইচ্ছা আমার 

কাজের দায়ে দমন করিতে হইয়াছিল । আমি শুনিয়াছি, 'আমার কোনও 

কোনও দেশবাসী অল্প সম্বল লইয়! ইংল্যাণ্ডে উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহার 
উদারতার অন্যায় স্থযোগ গ্রহণ করিয়াছে । ইহ! নিতান্তই লজ্জার কথ! । 

আমাদের দেশের দায়িত্বহীন যুবকদের কি করিয়া বুঝাইব যে, এরূপ 
সম্বলহীন অবস্থায় ইংল্যাণ্ডে যাওয়া বড়ই অন্যায় । ইংল্যাণ্ড ভারতবর্ষ নহে । 
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আমাদের দেশে এরূপ নিঃসম্বল অবস্থায় যে কোনও স্থানে গিয়া! আশ্রয় ও 

অন্নবস্ত্র পাওয়। সম্ভব, এমন কি বিদ্যালয়ে পড়াশোনার ব্যবস্থাও লাভ কর! 

যায় সচ্ছল অবস্থার লোকের নিকট হইতে । ,আতিথেয়ত! ও অর্থদান প্রশংসা- 
যোগ্য, এবং আমার দেশবাসী গণ- হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের 
লোকেরাই বহু কল অবধি এই সব গৌরবজনক গুণের জন্য খ্যাত। কিন্ত 
আতিথেয়তা ও দানের অন্যায় স্থযোগ গ্রহণ কর। প্রশংসাযোগ্য নহে। 

এইরূপ আচরণ আমাদের দেশে আত্মসম্মানবোধ এবং মনুষ্যত্বের গৌরব 
নষ্ট করিয়াছে, এমন কি অপেক্ষাকৃত সচ্ছল শ্রেণীর মধ্যেও এইরূপ অন্যায় 

আচরণ লক্ষ্য কর! যায় । আমাদের দেশে ভিক্ষুক, নিক্মা, এবং অপদার্থ শ্রেণী 

প্রতিষ্ঠা কর! খুব একট! কৃতিত্বের কাজ, স্বর্গে যাইবার বাঁধা পথ । ভিক্ষা- 
বৃত্তিকে আমাদের দেশের একটি পবিভ্রবৃত্তি গণ) কর! হয়, কারণ অনেক 

ধর্মাচারী এদেশে ভিক্ষাকে জীবিকার উপায় রূপে গ্রহণ করিয়াছে। আর 

কিছুই না, কেবল কাজকর্ম ছাড়িয়! নিক্ষর্ম! হইয়। অন্ঠের গলগ্রহ হইয়! থাকা 
তাহ! হইলে ন্বর্গের সকল দেবদূত-__নারী পুরুষ__সবাই দিনরাত কোদাল 
কুড়ল হাতে গলদ্ঘর্ম হইয়! তোমার জন্য ন্বর্গের পথ প্রস্তুত করিয়া! দিবেন । 
এইভাবে যিনি ধর্ম গ্রচার করেন এবং যিনি তাহ] গ্রহণ করেন উভয়েরই মনে 
এমন একটি বোধের স্যত্ি হইয়া থাকে যাহা, ভিক্ষার সঙ্গে যে হীনতা এবং 
স্বার্থপরত। অচ্ছেছ্চ ভাবে জড়াইগ্মা থাকে, সেই সচেতনতাকে নষ্ট করিয়া দেয়। 

আরও এক মহিলার সঙ্গে পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ আমার 
হইয়াছে--তিনি বিশ্ববিখ্যাত মিস্ ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল। সার 

এডওয়ার্ড বাক্ তাহার সঙ্গে আমাকে পরিচিত করিয়া দেন। ভারতের 

প্রতি তাহার৪ সহানুভূতি গভীর। জাতীয় সমস্যার সমাধান চিন্তা 
করিতে পারেন এমন গুণসম্পন্না নারী আমাদের দেশে কখন দেখ! দিবেন ? 

নারীর শক্তিকে ভোত। হইবার ন্ুযোগ করিয়া দিয়া আমর! যে সামাজিক 

বিবর্তনের ধারা ব্যহত করিতেছি, এ কথ কি কেহ কখনও চিন্তা করিয়া 
থাকেন ? পিতা ও মাতা উভয়ের পরিপুষ্ট শক্তি যদি সম্ভান উত্তরাধিকার 
স্প্রে লাভ করে, তাহ! হইলে ইহা! কি সত্য নহে যে, বর্তমানে ভারত- 

সম্তানগণ অর্ধেক শক্তিমাত্র লাভ করিতেছে? প্রকৃতপক্ষে ঘরে বন্ধ রহিয়। 
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এবং পঙ্গু হইয়! রহিয়াও মিস্ ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল মানব-কল্যাণ-চিন্তাকেই 
জীবনের একমাত্র ব্রত করিয়া তুলিয়াছেন। পৃথিবীর কোথায় স্বাস্থ্য- 
বিষয়ক ব্যবস্থা কেমন তাহার সমস্ত তথ্য তাহার নখদর্পণে। এবং পার্ক 
লেনের ছোট্ট ঘরখানিতে বাস করিয়া তিনি তাহার নৈতিক প্রভাব এমন- 
ভাবে বিস্তার করিতেছেন যাহার কাছে দেশের শাসকগণ নত-মস্তক। 

তথ্য জানিবার ব্যাকুলতা আমি অন্য কোনও নারীর মধ্যে এমন দেখি 

নাই। তাহার প্রশ্নগুলি সর্বদাই খুব বাছাই করা এবং যথাযথ বিষয়ে । 
ইহাতে তাহার চিন্তার যে গভীরতা প্রকাশিত এমন দেখায় আমর! অভ্যস্ত 

নহি। ইহা আমার কাছে একটি বিন্ময় বলিয়া বোধ হইয়াছে । ভারত 

ও ভারতবাসীর বর্তমান অবস্থ! সম্পর্কে তাহার সমস্ত জানা আছে বলিয়া 
আমার বোধ হইল । ভারতের দ্রুত উন্নতির পথে কি কি বাধা রহিয়াছে, 

তাহাও তাহার জানা । ব্রিটিশ জাতির মধ্যে ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল 
অনেকেই ভ!রতেও আছেন ইংল্যাণ্ডেও আছেন। কিন্তু আমরা 'যদি 

উন্নততর জীবনাদর্শে উঠিতে ন1 চাহি, তবে তাহারা কি করিতে পারেন ? 

আরও একজন ভারতমিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল । ইহার নাম মিস্টার 
পিয়ের ডাফে, ইনি আমাদের পরিচিত বিখ্যাত ডক্টর ডাফের পুত্র । একদিন 
তিনি লগ্ডনের নিকটস্থ ডেনমার্ক হিলে অবস্থিত তাহার বাড়িতে 

আমাদিগকে লইয়া গেলেন। আমাদের উপভোগা অনেক কিছুরই 

আয়োজন তিনি করিয়াছিলেন । মিস্টার ডাফ আমার কাছে বলিলেন, 

লগুনে ইংরেজদের “হোম ফর এশিয়াটিক্স্ নামক প্রতিষ্ঠান আছে, কিন্ত 
ভারতীয় রাজামহারাজার। ইংল্যাণ্ডে গিয়া এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি কোনওরূপ 

আগ্রহ দেখান না, ইহার প্রতি তাহাদের কোনও আকর্ষণ নাই | ডেনমার্ক 

হিলে আমি মিস্টার বালেন স্মিথকে প্রথম দেখিলাম। ইনি এখন আর 

জীবিত নাই। তাহার মৃত্যুতে আরও একজন বন্ধুকে হারাইলাম। 

ভারতের কল্যাণ বিষয়ে আগ্রহশীল যত নরনারীকে আমি সেখানে 

দেখিয়াছি তাহাদের মাত্র কয়েকজনের সম্পর্কেই আমি আলোচনা 
করিলাম । অন্যদের নাম আমাদের দেশ অপরিচিত বলিয়া তাহাদের 

সম্পর্কে আর কিছু বলিলাম না৷ 
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প্রি অভ ওয়েলস, তার স্বভাবসিদ্ধ নাগরিকতাগুণে এই ইচ্ছ! প্রকাশ 

করিলেন, ব্রিটেনের লোকেরা যেন প্রদর্শনীতে আগত বিবিধ উপনিবেশের 

প্রাতনিধিদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করেন, যাহাতে তাহারা তাহাদের 
দেশের একটি ন্নেহপুর্ণ স্মৃতি বহন করিয়া দেশে ফিরিয়া যাহাতে পারেন। 
এই প্রস্তাবটি প্রাজ্জজনোচিত এবং সহান্থভুতিজাত। কিন্তু ইহার নিজন্ব 
মূল্য যাহাই হউক, যে স্থান হইতে প্রস্তাবটি আসিল তাহার জন্যই বিশেষ 
করিয়া সকলে ইহাকে সহর্ষ অভ্যর্থনা জানাইল, কারণ প্রিন্স অভ 

ওয়েলম__-মামাদের ভাবী সম্রাট-ইংল্যাণ্ডের সকল শ্রেণীর লোকেরই 

খুব প্রিয়। তিনি খুব উদার এবং সরল অন্তঃকরণ বিশি্ট। তাহাকে 
সবাই মনে মনে পুজা করে। আমাদের কাছে ইংল্যাণ্ডের সকল দ্দিক 
হইতে নিমন্ত্রণ পত্র আসিতে লাগিল। সকল শ্রেণীর নিকট হইতে। 
সম্রাজ্ঞী ভিকটোরিয়ার নিকট হইতেও আমিল। নিমন্ত্রণের সংখ্যা এত 

হইলে ইহার জন্য একটি স্বতন্ত্র রিসেপশন কমিটি গঠন করিতে হইল । 
পরে জানিতে পারিলাম এই নিমন্বণের জন্য নিমস্ত্িতদের মধেঃও কিছু 
কাড়াকাড়ি পড়িয়। গিয়াছিল। ইহ] ঘটিয়াছিল ত্রিটিশ-জাত ওপনিবেশিক 

লোকদের মধ্যে, এবং যাহাদের সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে প্রদর্শনী 
অথবা উপনিবেশের লেশমাত্র সংশ্রব আছে তাহাদের মধো । আমাদের 

অপেক্ষা ইহার! এই নিমন্ত্রণের মূল্য বেশি বুঝিতে পারিয়াছিল। পিলিউ 

দ্বীপপুঞ্জের প্রিন্স ল'বুর মত আমরা বিশ্মিত হইয়া ভাবিতেছিলাঁম, এই 
সামান্য ব্যাপার লইয়া! এত উত্তেজনা কেন। ক্রমশঃ আমাদের জ্ঞানচক্ষু 
উন্মীলিত হইপস। 

দেখিলাম আমাদের দেশের অপেক্ষা ইংল্যাণ্ডের লোকদের মধ্যে 
জাতিভেদ প্রথা অত্যন্ত কঠোর। আসলে ইহ! শ্রেণীভেদ। 

ইংরেজ জাতিকে মূলতঃ হুইভাগে ভাগ কর! যাইতে পারে । ' উজ্চ 
শ্রেণীতে জনসংখ্যা দশ হাজার, এবং এই দশ হাজার ব্যক্তিকে লয় 

গঠিত শ্রেণীকে বলা হয় “সোসাইটি” ইঞদের নিয়স্থ আর সবাই যাহারা 
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সোদাইটিভূক্ত নহে, ' অথবা 'অন্য কথায় যাহারা জেনটম্যান নহে, তাহার! 
নিম্ন শ্রেণীর । কিন্তু এই মূল বিভাগের মধ্যবর্তী অনেকগুলি স্তর আছে, 
এবং ইহাদের মধো যাহারা একটু উচ্চ পর্যায়ের তাহার তাহাদের নিম্ন 
পর্যায়ের লোকদের ঘুণার চোখে দেখে । এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা 

সর্বদ] চেষ্টা করিতেছে তাহাদের অব্যবহিত উপরের শ্রেণীতে স্থান পাইতে । 

এ বিষয়ে কিছু যোগ্যতা লাভ করিবামাত্র সে সোসাইটিভূক্ত হইতে 
প্রাণপণ চেষ্টা করিয়৷ থাকে । অর্থাৎ তাহারা এ সবোচ্চ দশ হাজারের 

মধ্যে নিমন্ত্রিত অতিথি হইবার মৌভাগ্য লাভ করিতে চাহে । যদি নেহাৎ 

দীন হীন হয় তবে সে তাহার ঠিক উপরের স্তরে উঠিতে চেষ্টা করে । এই 
উদ্দেশ্ট মনে মনে পোষণ করে বলিয়া ইহারা কেহই নিজেদের উপার্জনের 

পরিমাণ কাহাকেও জানায় না, এবং সে যাহা নহে, তাহাই দেখাইতে 

সব সময় চেষ্টা করে। অনেক দোকানদার ও দরিদ্র ব্যক্তি রাজনৈতিক 

মতবাদে রক্ষণশীল ; উদ্দেশ্য এই যে, কেহ তাহ।দের সঙ্গে আলাপ করিলে 
ভাঁবিবে ইহার। সম্মাননীয় এবং ধনী লোক। কারণ অভিজাত শ্রেণী 

সকলেই রক্ষণশীল ও ধনী, এবং ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত অপরিচ্ছন্ন লেকের! 
উদ্দার এবং সংস্কারপন্থী । 

ইংরেজদের এই জাতিভেদ এই ভাবে প্রকাশ, কর। যায়_€১) 
রাজপরিবার ও প্রাচীন উচ্চ অভিজাতদের সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণ, 

(২) প্রাচীন অভিজাতদের নিম্ন শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণ, (৩) অভিজাত 

বর্গের উপাধিহীন আবত্মনির্ভর আত্মীয় স্বজন, এবং যাহার। অধুন। উপাধি 

লাভ করিয়াছে এবং ধনী বণিকগণ যাহার অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে 

বৈবাহিক স্বৃত্বে বাঁধা পড়িয়াছে, (8) অভিজাত শ্রেণীর নিকট-আত্মীয়গণ 
যাহাদের নিজন্ব কোনও উপার্জন নাই, এবং যাহার! উত্তরাধিকার লাভ 

করিবার আশা রাখে অথবা যাহারা লাভজনক বিবাহের অপেক্ষা 

করিতেছে । ইহারাই সর্বোচ্চ দশ হাজারের অন্তভূক্তি ব্যক্তি। যে 
সব ব্যক্তি রাজপরিবারে জন্মায় নাই, যাহারা রেস-কোর্সে, থিয়েটারে, 

চিত্রশিল্পে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, অথব। সরকারি চাকরিতে বিশেষ কৃতিত্ব 

অর্জন করিয়াছে তাহাদিগকে ইহারা প্রশংসা দ্বার! পৃষ্ঠপোষকত। দ্বারা, 
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আপ্যায়ন করিয়া থাকে । সোনাইটি বহিভূতি লোকের! অগণিত জাতিতে 
বিভক্ত, প্রধানতঃ অর্থের পরিমাণ বিচারে । জন্মশূত্রেও কিছু পরিমাণ 

বিচার হইয়। থাকে । হিন্দুদের মতই ইংরেজর] নিম্ন জাতির সঙ্গে একত্র 
পানাহার করে না, বিবাহন্ত্রে আবদ্ধ হয় না। এবং আমাদের পবিত্র 

্রাহ্মণরা যেমন করে, তেমনি নিষ্ঠাবান অভিজাত ইংরেজরাও কোনও 
উপলক্ষে নিয় শ্রেণীর ই'রেজের সংস্পর্শে অসিলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হয়। 

অপবিত্রত। দূর করিবার জন্য অনেক সময় তাহার। সুগন্ধ মিশ্রিত জলেও 

ম্লান করে। একবার এক ভদ্র লোককে ইহার কারণ জিজ্ঞাস! 

করিয়াছিলাম। ত্রিবাঙ্কুরের ব্রাহ্মণ যে কারণে একজন অস্পৃশ্য পুলিয়াকে 
ছোয় না, তিনিও সেই একই কারণের কথা উল্লেখ করিলেন। পানাহার 
বিষয়ে অবশ্য উহাদের আমাদের মত ছু"ত্মার্গ নাই, কারণ ও দেশে ধর্ম 

এ রকম বিধান দেয় নাই। হোটেলে ইংরেজ ব্রাহ্মণ ইংরেজ ব্রাহ্মণেতরের 

সঙ্গে খাইতে পারে, জাহাজে অথবা অন্যত্র পারে_ মোট কথা যেখানে 

না৷ পারিয়া উপায় নাই। তবু এ সব স্থলেও সে যথাসম্ভব দূরত্ব রক্ষা 
করিয়া চলে। যাত্রী জাহাজে সে অল্কালের মধ্যেই নিজেদের দবের 

লোক খুৃঁজিয়৷ লয় এবং তাহারা পুথক দল গঠন করে। নিম্ন শ্রেণীর 
ইংরেজের সঙ্গে এরূপ ক্ষেত্রে মিশিলে ইংরেজ ব্রাহ্মণ জাতিভ্রষ্ট হয় না 

বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সে ভাহাদের দলে খুব স্বাধীনভাবে মেশে ন1। 

মিশিলে তাহার স্তরের লোকের! তাহাকে নিচু নজরে দেখিবে। দাতব্য 

উদ্দেশ্যে উচ্স্তরের মহিলা! অথবা ধর্মজীবীদের নিঃসন্গল লোকদের 

বাড়িতে যাওয়া অবশ্য নিষিদ্ধ নহে। 

আন্তঃশ্রেণিক বিবাহ অচিন্তনীয়, কিন্তু ব্যতিক্রম আছে। যদি কোনও 

নৃতন ধনী হওয়া বণিক সোসাইটিতে উত্তীর্ণ হইতে চাহে, এবং কোন দরিদ্র 

ইংরেজব্রাহ্মণ বিবাহশৃত্রে অর্থ লাভ করিতে চাহে, তাহ! হইলে আস্তঃ- 

শ্রেণিক বিবাহ ঘটয়া থাকে। কন্যা ও তাহার আত্মীয়গণ তখন 

সোসাইটিতে গৃহীত হয়, যদিও সম্পূর্ণ বিনা আপত্তিতে নহে। অবশ্য 
পরবর্তা বংশের লোকের! স্বতঃই সোসাইটি-ভূক্ত হইয়া যায়। কিন্তু নিয় 
জেনীর মেয়েকে বিবাহ করিল, অথচ তাহার টাক নাই, এরপ ক্ষেত্রে 
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বিবাহিতের বড়ই ছুর্ভাগ্য। তাহার ঘাড়ে জাতিচ্যুতির খড়াটি নামিয়া 
আসিতে বিলম্ব হয় না। আমাদের দেশে ধর্মীয় প্রতিকূলতা আছে 
খাওয়! ও বিবাহের ক্ষেত্রে, কিন্তু ভ্রাতৃত্ব বেধে নাই। এ ক্ষেত্রে উচ্চ নীচ 

ভেদ নাই। ইংল্যাণ্ডে সেরণ নহে। সেখানে ছুই জাতির মধ্যে 
ভালবাসাও নাই, ঘ্ৃণাও নাই । উচ্চ সেখানে নীচকে সোজান্্রজি অগ্রাহ্থা 

করিয়া চলে । সে তাহার কথা চিস্তাও করে না, তাহার অস্তিত্বকে স্বীকারও 
করে না, শুধু ভোট ভিক্ষার সময় তাহাকে স্মরণ করিতে হয়। যাহাদের 
পূর্বপুরুষ উইলিয়াম দি কংকরার-এর সঙ্গে ব্রিটেনে আপিয়াছল, এবং সে 
সময় সেখানকার জমির পৃৰ মালিকের নিকট হইতে জমির স্বত্ব লাভ 
করিয়াছিল, তাহারাই ইংরেজ মোৌসাইটিতে প্রথম শ্রেণীর লোক। পরে 

যে সব লোক নানা দিক হইতে বড় হইয়াছে, তাহারাও ক্রমে সোলাইটিভুক্ত 
হইয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে । শিক্ষার প্রসার, সমস্ত শ্রেণীর 

লোকদের ভিতর অর্থ ছড়াইয়। পড়া, উদ্রার আইনের দরুন সকলের পক্ষে 

অধিক ধনলাভ মহজ হওয়ায় অভিজাতদের ক্ষমতা ক্রমে কমিয়। আসিয়াছে, 
এবং তাহাদের স্বাতন্ত্রযও ভাডিয়৷ পড়িয়াছে। 

তছ্পরি নিয় শ্রেণীর সঙ্গে সম্প্রতি অভিজাতদের রক্তের মিশ্রণ 

পুনঃ পুনঃ ঘটাতে এখন এমন হইয়াছে যে, সাধারণ শ্রেণীর মানুষ এখন 
লর্ড সভার সভ্য হওয়ার ব্যাপারট খুব সম্মানজনক কিন! এ বিষয়ে 

সন্দেহ পোষণ করিতেছে । পুরাতন জাতিভেদ প্রথা ভারতেও যেমন 

ইংল্যাণ্ডেও তেমনি ভাঙিয়া পড়িতেছে--কা'রণ উভয়ত্রই এক, জনসাধারণের 
মধ্যে শিক্ষার প্রচার। অবশ্য ছুটি দেশেই উচ্চ জাতিকে সম্মান করার 
রীতিটি এখনও প্রবল আছে। অতএব প্রাসাদ হইতে যে নিমন্ত্রণ আসিল 

তাহাতে ইপনিবেশিকগণ ও ভারতীয়গণ রাজপরিবারের এই অবনমনে 

তাহাদের আতিথেয়ত। লাভে ব্যগ্র হইয়াছিল স্বভাবতঃই। আমরা অন্ততঃ 

এই আতিথেয়তা না পাইলে ইংরেজ জীবনের সঙ্গে এতটা পরিচিত হইতে 

পারিভীম না। 

১৮৮৬ সনের জুলাইয়ের প্রথম দিকে আমাদিগকে উইগুসর কাস্লে 
লাঞ্চের নিমন্ত্রণ হইল। পত্রটি এই ভাবে লিখিত ছিল-_ 
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কার্ডের বিপরীত দিকে কি পোষাকে আসিতে হইবে তাহার নির্দেশ 

দেওয়া ছিল। যথা, মহিলাগণ মনিং ড্রেস পরিবেন, ভদ্রমহোদয়গণ ঈভনিং 

কোট, মনিং ট্রাউজার্স, তৎসহ শ্রেণী-পরিচায়ক চিহ্ন ও সম্মান-চিহ্না্দি | 

আরও ছিল “00০ 0০001 এ1]] 06 10 10001010115, (রাজপরিবার ও 

পদস্থ কর্মীগণের শোৌকচিহ্ন ধারণ কব! থাকিবে । ) 

৫ই জুলাই সকাল ছুইট! ত্রিশ মিনিটের সময় উবার আলে ধীরে 

ধীরে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। আরও পরে পূর্বাকাশে সোনার রং 
দেখা দিল। মুণ্ত লণ্ডন শহরের উচ্চ চিমনিগুলি প্রথম রং গ্রহণ করিল। 

জানাল! দরজা বন্ধ, রাজপথ জনশূন্য, শুধু জাগ্রত পুলিসের লোক কীটে 
ফিরিতেছে, কিংবা কোনও গৃহহীন কাহার দরজার ধাপ হইতে জাগিয়া 

হাই তুলিতেছে "৪ হাত টান করিয়া আড়মোড়া ভাঙিতেছে। ক্রমে 
সেই ন্বর্ণাভা সর্বত্র নিজেকে বিস্তার করিয়৷ সমস্ত অন্ধকার দূর করিল। 
শুধু পাখীর ডাক শোন! যাইতেছে, লণ্ডন তখনও নুপ্ত। লগুনে তখনও 
রাত্রি। সাড়ে চারিটা বাজিল। ক্রমে পথে বুটের আওয়াজ শোন! 

যাইতে লাগিল, একটি ছুইটি করিয়া পরে রাজপথ পদশব্দে মুখরিত 

হইল । মধুর সঞ্ধানে এই সব মৌমাছিদের যাইতে হইবে ত! ফুলের 
পাপড়ি খুলিয়াছে, হাওয়ার সুগন্ধ, অতএব কাজ আরন্ত কর। 

মধু মক্ষিকার সঙ্গে তুলনা! (যদি আদৌ তুলন! চলে ) ওদেশে করিয়া 

থাকে, ওদেশের পক্ষে যোগ্য তুলনা সন্দেহ নাই । সব ধরিয়া বিচার 

করিলে দেখ। যাইবে সময়ের একটি মুহুর্ত উহার বাজে নষ্ট করে ন1। 
প্রয়োজনের চাপে বিশ্রামেরও অনেকখানি অংশ উহাদের কাজের হাত 
সমর্পন করিতে হয় । ওখানকার প্রত্যেকটি নরনারী মক্ষিকার মতই 
কর্মব্যস্ত । কয়েকটি ড্রোন (অলস পুরুষমক্ষিক', অন্যের শ্রমের ফলভোগী ) 
কর্মহীন অলস প্রকৃতির লোকদের ক্ষতি অন্যদের পরিশ্রমের ফলে পূরণ 

হইয়া যায়। কিছু সংখ্যক লেডি ও জেনটলম্যান ব্যতীত প্রত্যেকই 
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কাজ করে, এবং কাজ করে সাধারণতঃ সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ৯টা 
পর্যস্ত এবং আমর! যেভাবে কাজ করি তাহা হইতে ইহা পৃথক। 
এখানে আমরা ধারে স্ুস্থে মন্থর গতিতে কাজ করি, উহারা ওদেশে 

সময়ের পিঠে চাবুক মারিয়া চাঁলায়। সেখানে বহুলক্ষ যন্ত্রের হাতের 
সঙ্গে চারি কোটি মানুষের হাত যুক্ত হইয়।৷ জমি চাষ করে, হাতুড়ি চালায়, 

শেলাই করে, বয়নের কাজ করে-_দিনে রাত্রে অবিরাম । যাহ! উৎপন্ন 
হয় তাহ! যে জমিটুকুর উপর ঘনীভূত কর! হইয়াছে, সেই জমিটুকুর নাম 

দেওয়া হইয়াছে ব্রিটেন। আর আমাদের দেশে, আবহাওয়া এবং দৈহিক 
সামঘ্যগত অস্থবিধার কথা ধরিলেও শুধু কি করিয়া শ্রমকে লাভবান্ 

কর! যায় সে জ্ঞানের অভাব এবং বয়স্কদের কর্মবিমুখতায় খুব কমিয়! 

হিসাব করিলেও প্রতিদিন ১৬ কোটি শ্রম-্ঘণ্টা নষ্ট হয়। ঘণ্টায় এক 

পয়সার শ্রম নষ্ট হইলেও প্রতিদিন পচিশ লাখ টাঁক। আয় কম হইতেছে । 

অন্য কথায় এই অলল হাতগ্চলিকে যদি কর্মতৎপর হইতে শিক্ষা দেওয়া 

যায়, তাহা হইলে ইহারা আশি দিনের কাজে ঈস্ট ইপ্ডিয়ান রেলপথের 

মত একটি রেলপথ গড়িয়া তুলিতে পারে । ্বর্গমর্তের ভাগ্যগণনাকারী 

ভবিধ্যদ্বক্তারা এখন কোথায় গিয়াছেন? বর্তমানে তাহাদের কেহ কি 

আমাদের ভিতর আবিতি হইয়া সভ্য মানুষের মত জীবন কাটাইবার 

উপায় বলিয়। দিতে পারেন না? আমাদের কি শিখাইতে পারেন ন। 

যে, অলস পাপ, এবং কাঁজ কর। পুণ্য এবং ইহাই পাধিব বহু হুঃখ 
ভুলাইয়া! দিতে পারে এবং স্বর্গে যাইবার অনুমতি-পত্র দিতে পারে? 

অথব! বিস্তহীন লোকদের নিকট হইতে অর্থ উপায়ের নূতন নৃতন বুদ্ধি 
ন। খাটাইয়। ইহাদের নিকট তাহার বিনিময়ে শ্রম লইলে ত হয়? এই 

শ্রম ত তাহারা অবাবহারে নষ্ট করে। ইহা দ্বার! সড়ক, রেলপথ, কুপ, 
পুক্ষরিণী, খাল করাইয়! লওয়া যায়। এমন সমাজে, যেখানে জনসাধারণ 

ঠিক পথে চিস্তা করিতে জানে না, সেখানে পিটার দি গ্রেটের মত একজন 

শাসক দরকার, বাহার হুকুম আইনের কাজ করিবে এবং যাহাতে 
পার্লামেন্টের নিকট হইতে কোনও বাধ! আসিবে না, খবরের কাগজের 

অর্থহীন চিতকার থাকিবে না। তাহ! হইলে নিয়মতান্ত্রিক সরকার যাহা 
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করিতে একশত বশসর লাগায় তাহ! করিতে দশ বৎসর লাগিবে। 
জাপানের কথ। ভাবিয়া দেখুন না? 

একটি এঞ্জিন ভূগর্ভস্থ রেলস্টেশনের শেড হইতে খুব যেন অনিচ্ছার 
সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল, এবং শানটিং করিয়। শ্রমিকদের জন্য গাড়ি 
গুঁড়িয়া ফেলিল। প্ল্যাটফরমের উপর বুকস্টলের লোকেরা আসিয় হাজির 
হইল, শ্রমিকেরা পেনি খর5 করিয়া! সকালের সংবাদপত্র কিনিতে লাগিল । 
বাহিরে চাকায় ঠেল। কফি-স্টন আমিল। তাহাতে পাশাপাশি দুইটি 
বড় পাত্রে জল ফুটিতেছে। একটি কাঠের বোর্ডে শস্তা দামের অনেক 
কাপ ও সসারের ঠন ঠন শব্দ হইতেছে। ব্যস্ত-সমস্ত লোকেরা স্টল 
ঘিরিয়! দাড়াইয়। কফি গিলিতে লাগিল, এবং শেষ হইলে একটি করিয়। 
পে'ন রাখিয়া যে যাহার মত চলিয়া গেল। ছেলেরা খবরের কাগজ 

হাকিয়া যাইতেছে পথে পথে, হুধওয়ালা কড়। স্বরে চিৎকার করিতেছে, 
ভূত্যেরা দরজা পরিক্ষার করিতেছে, পিতলের কবজাগুলি ঘষিয়৷ ঝকঝকে 
করিতেছে, ধাপগুলি সাবান জলে ধুইযা ঘষিয়া পরিক্ষার করিতছে। 
দোকানীরা দেকান খুলিয়া ধুল। ঝাড়িয়া বিক্রেয় দ্রব্যাদি সাজাইয়! 

রাখিতেছে। সাতটার মধ্যে শ্রমিক লগ্ন জাগিয়। উঠিয়াছে, কিন্তু ভর্রে- 

শ্রেণীর লোকের। গত রাত্রির ডিনার এবং বলনাচের ক্লাস্তিবশত এখনও 

ঘুমাইয়া আছে। তাহারা দশটার আগে বড় একটা বিছান! ছাড়ে না। 
গপনিবেশিক আগন্তকেরাও নিমন্ত্রণে যোগ দিয়। র্লাস্ত, তাহারাও শুইয়া 

আছে। 
সম্রাজ্জী কর্ডক ব্যবস্থিত স্পেশাল, ট্রেন আমাদের জন্য প্র্তত 

হইয়াছিল। সেই ট্রেন প্যাডিংটন স্টেশন হইতে অপরাহ একটার সময় 

যাত্রা করিল। উইগুসরে রাজকীয় বাহন প্রস্তুত ছিল, আমাদিগকে লইয়া 

সেগুলি ক্যাসল-এর দিকে রওনা! হইল । সার বার্ডউড তাহার স্বভাবসিন্ধ 

সহৃদয়ত| বশত; ইপ্ডিয়া অফিসের মাধ্যমে আমাদিগকে মিষ্টার ফিটজেরাল্ড 
নামক এক পলিটিক্যাল অফিসারের তত্বাবধানে রাখিলেন। ইনি সার 
সেমুর ফিটজেরালডের ভাই। আমাদের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া- 

ছিলেন, তাহাকে ধন্টবাদ দিবার মত ভাষা খুঁজিয়া পাই না। উইগুসরের 



১৬০ আমার ইউরোপ ভ্রমণ 

পথগুলিতে নানাদেশের অতিথিদিগকে দেখিবার অন্য লোকের ভিড় 

হইয়াছিল খুব, কিন্ত তাহার] সুসংঘযত ছিল। ক্যাসলের দিকে যত 

অগ্রসর হইতেছি, ততই একের পর এক হর্ষধ্বনিতে আমাদিগকে অভ্র্থন! 

জানান হইতেছে । আমর! ভারতীয়রা সর্বাপেক্ষা অধিক হর্ধধ্বনি লাভ 

করিয়াছিলাম | প্রদর্শনীর সংশ্রবের বাইরে ধাহারা রাজনিমন্ত্রণ লাভ 

করিয়াছিলেন তাহারা_-নরসিংগড়ের রাজা, গণডালের ঠাকুর সাহিব, 

গাইকোয়াডরাজের ভ্রাতা সম্পত রাও এবং সুরাট অঞ্চলের এক মুসলমান 
নরপতি। আমাদের গাড়ী হাই ্রীট হইয়া, সপ্তম হেনরি গেট দিয়া স্টেট 

আযপার্টমেন্টে উপস্থিত হইল, অভ্যাগতগণকে “জন্মদিন বহি” বা বার্থ ডে 

বুক-এ স্বাক্ষর করিতে বলা হইল। বইখানি সুন্দর ভাবে বাঁধাই করা, 
প্রতি পৃষ্ঠায় তারিখ ছাঁপা। প্রত্যেকে ধিনি ষে তারিখে জন্মিয়াছেন সেই 
তারিখের পাতায় নাম স্বাক্ষর করিলেন। স্বাক্ষর গ্রহণের “হবি' হইতেই 

ইহার জন্ম, এবং এ রকম বই অনেক গুহেই আছে। জানি, কারণ 

অনেকের বাড়িতেই এ-রকম স্বাক্গর করিতে হইয়াছে । এবং শুধু 
ইংরেজীতে নহে, স্বদেশী ভাষাতেও করিতে হইয়াছে । ইহার পর 

লোভনীয় সব খাগ্ভ পরিবশন কর! হইল । লান্চের পরে পরিচয়, অভ্যর্থন। 

ইত্যার পাল। আরম্ভ হইল । প্রিন্স অভ ওয়েলস সবাইকে একে একে 

সআজ্ঞীর কাছে পরচয় করাইয়া দিলেন। প্রিন্স অভ ওয়েলস দগ্ডায়মান। 

সম্রাজ্জীর দক্ষিণ দিকে দীড়াইলেন, প্রিনসেস অভ ওয়েলস বাম দিকে 

দড়াইলেন, পরিবারের অন্যান্য সকলে পিছন দিকে ঈাড়াইলেন। ঘোষক 

এক-একটি নাম উচ্চারণ করে, সে এ কক্ষে প্রবেশ করিয়া সম্রাজ্জীর সম্মুখে 

গিয়া! ঈাড়ায়। যুবরাজ তখন এ অতিথির পরিচয় সম্রাজ্ৰ্ীকে শুনাইয়৷ দেন । 

তৎক্ষণাৎ অতিথি মাথা নত করিয়া অভিবাদন জানায়। এবং ইহার 

পরেই রীতি অনুযায়ী সেখান হইতে সরিয়। যায়, তখন সেখানে অর 

একজন আসিয়। ধাড়ায়। ভারতীয়দের প্রতি সম্রাজ্জীর সদয়ভাব লক্ষ্য 

করিলাম। ইহার পরে অন্ত সময়েও ইহা লক্ষ্য কবিয়াছি। অনুষ্ঠান শেষ 
হইলে আমর! ক্যাসল-এর সমস্ত অংশ দেখিবার সুযোগ পাইলাম । সেদিন 
তথাকার সমস্ত কক্ষ আমাদের জন্য উন্ুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল । 
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স্টেট আ্যাপার্টমেন্টগুলি সম্রাজ্ঞী উইগুসর ক্যাসল-এ না৷ থাকিলে 

সপ্তাহে চারিদিন জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। বৎসরের 
অধিকাংশ সময়ে তিনি স্কটল্যাণ্ডের ব্যালমোরাল ক্যাসল অথবা ( ওয়াইট 

দ্বীপের) অসবোন্ট হাউসে বাঁ করেন। উইগুসর ক্যাসল-এর 
আ্যাপার্টমেণ্টগুলিতে কক্ষ আছে দশটি। ইহাদের নাম কুইনস অডিয়েন্স 

চেম্বার, কুইনন্স চেম্বার, গার্ড চেম্বার, সেণ্ট জর্জেল হল্, গ্রা্যাণ্ড রিসেপশন 

রুম, ওয়াঁটারলু চেম্বার, গ্রযাণ্ড ভেস্টিবিউল, স্টেট আ্যার্টি রম, জুকারেলি 
রুম, এবং ভ্যানডাইক রুম । কক্ষগুলির সলিং-এ শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আকা 

কাহিনী-চিত্র, প্রাচীরলমূহে মূল্যবান্ পর্দা ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের 

চিত্র রহিয়াছে । অডিয়েন্স চেম্বারের সিলিং-এ ক্যাথারিন অভ ব্রাগান্জা, 
দ্বিতীয় চলল-এর রানী (ব্রিটানিয়া রূপে চিত্রিত ), তিনি একটি শকটে 

বসিয়া আছেন, রাজহাসের1 সেটিকে ভার্চর মন্দিরের দিকে টানিয়। লইয়! 

যাইতেছে! সঙ্গে চলিতেছেন প্রাচীন দেবতাগণ _সিরিস, ফ্লোরা, 
পোমোন। ইত্যাদি । প্রাচীরে তিনটি গোবেলিন (বা গোবঙ্গ্যা ) পরদা, 

তাহাতে ওলড টেস্টামেন্ট বণিত এসথারের ইতিহাস চিত্রিত রহিয়াছে । 

দরজার উপরে মেরি, কুইন অভ স্কটস-এর পূর্ণাবয়ব চিত্র টাঙানো আছে, 
চিত্রের পটভূমিতে মেরির হত্যা দৃশ্য চিত্রিত রহিয়াছে । এই হত্যা দৃশ্যের 
নিচে যে ল্যাটিন লিখনটি আছে তাহার অর্থ-_“রাজ্জী--যিনি নৃপতিদের 
কন্তা, সহধর্লিণী এবং মাতা, তাহাকে জল্লাদের কুঠারাঘাতে হত্যা করা 

হইয়াছে। প্রথমে ছুটি আঘাতে তাহাকে নিষ্ঠুর ভাবে আহত কর! হয়, 
তৃতীয় আঘাতে তাহার শির দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই হত্যা 
দৃশ্টে কুইন এলিজাবেথের কমিশনার ও অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন।” 

চিত্রের উপরের কোণে আরও একটি লিখনে বল! হইয়াছে-“মেরি কুইন 

অভ স্কটল্যাগ্ড-ন্যায়তঃ ইংস্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধি- 

কারিণী, গ্রেট ব্রিটেনের বৃপতি জেমস্-এর মাতা, নিজের লোকদের 

ধর্মবিশ্বাস-বিরোধিতার ফলে উত্যক্ত এবং বিদ্রোহীদের দ্বার পরাভূত 

হইয়া ১৫৬৮ সনে ইংল্যাণ্ডে আসিয়াছিলেন আশ্রয় লাভের আশায়। 

তাহার আত্মীয়া কুইন এলিজাবেথের কথায় বিশ্বাস করার ফলে, তাহাকে 

১১ 
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বিশ্বাসঘাতকত। দ্বারা ১৯ বৎসর কারাগারে কাটাইতে হয়, হাজার অপবাদে 

তাহার নাম কলঙ্কিত কর! হয়, তাহার পর ধর্মমত-বিরোধিতার অজুহাতে 

ও বিরোধীদের উদ্কানিতে ইংলিশ পার্লামেন্টের নিম্নম বিচারে তাহার 
চরম দণ্ড বিধান হয়, এবং তিনি হত্াকারীদের নিকট প্রেরিত হন। 

১৫৮৭ সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারি একটি সাধারণ জল্লাদের হাতে ৪৫ বৎমর 

বয়সে তাহার শির ছিম্ন কর! হয়।” ইহার ইতিহাল পড়িলে শিহরিয়া 

উঠিতে হয়। 

কুইন'ল প্রেজেন্স চেম্বারের মিলিং-এওড রূপক চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে । 

আকিয়াছেন নেপলন-এর চিত্রকর আন্টোনিও ভেরিও | দ্বিতীয় চার্লস 

তাহাকে ইংল্যাণ্ডে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়ছিল। এ চিত্রেও ক্যাথারিন 

প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছেন। একটি চন্দ্রাতপ তাহার মাথার 

উপরে, জেফির ব! পশ্চিমবাহিত নধুর বাতাস তাহা শুন্যে ধরিয়া রাখিয়াছে, 

মহ।কাল সেটিকে এখানে বিছ্বাইয়া দিয়াছে । ইহার নিচের চিত্রে স্তায়- 

বিচার রাজদ্রাভিতা ও অন্যান অশুভ প্রেতদ্হেকে বিতাড়িত করিতেছে। 

প্রাচীরের গোবল্যা পর্দায় এসথারের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা অঙ্কিত 

হইয়াছে । গার্ড চেম্বারে যুদ্ধের ক্মারকরূপে বনু চিত্তাকধক অস্ত্রশস্ত্র 
সজ্জিত রহিয়াছে। ট্রাফালগার নৌ-যুদ্ধে ভিকটোরি নামক যে জাহাজটি 

গেলাবিদ্ধ হইয়াছিল তাহার মাস্তালের (ফোরমাস্টের) একটি অংশ এখানে 

রহিয়াছে । এ নৌ-যুদ্ধের আর একটি স্মৃতি একটি “বারশট” ইহা এ 

জাহাজেরই আটজন লোককে নিহত করিয়াছিল । শিখদের নিকট হইতে 

প্রাপ্ত দুইটি কামানও সেখানে রহিয়াছে । সেন্ট জর্জের হলটি বেশ বড়, 

২** ফুট দীর্ঘ এবং ৭৪ ফুটগ্ঠস্থ। ইহার সিলিং প্রথম অর্ডার অভ দি 
গার্টার প্রচলনের সময় হইতে বর্তমান সময় পর্ষস্ত, অর্থাৎ শিভালরির সময় 

হইতে যত রকম অস্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে তাহ। চিত্রিত রহিয়াছে । এই 
“অর্ডার' ভূক্ত যাবতীয় “নাইট'দের নামও জানালাগুলির প্যানেলে লিখিত 

আছে। তৃতীয় এডওয়ার্ড ও ব্র্যাক প্রিন্স (তৃতীয় এডওয়ার্ডের এক পুত্র) 

হইতে আর্ত করি' আর্ল অভ বিকনসফিল্ড ও মাকুইিস অভ স্তালিসবেরি 
পর্যন্ত সবার নাম। প্রাচীরগুলিতে রাজাদের নাম-_ প্রথম জেম্স হইতে 
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চতুর্থ জর্জ পর্যস্ত। গ্র্যাণ্ড রিসেপশন রুমটি বিশেষ ভাবে অলম্কৃত। 

প্রাচীরগুলিতে যে গোঁবলীযা পর্দা আছে, তাহাতে জেসন ও মিডিয়ার 

কাহিনী চিত্রিত রহিয়াছে ওয়াটারলু চেম্বারে রহিয়াছে ওয়াটারলু যুদ্ধের 
সঙ্গে সম্পকিত যাবতীয় রাজ! যোদ্ধ! ও রাজনীতিক ধাহাদের কর্মফলে 

এই যুদ্ধ ঘটিয়াছিল তাহাদের সকলের প্রতিকৃতি । নেপোলিয়নের- 
প্রতিকৃতি এখানে নাই, কিংবা তাহার অধীন যে সব ফরালী জেনারেল 

খাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রতিকতিও অন্গপস্থিত। গ্র্যাণ্ 

ভেস্টিবিউলে সামরিক বিজয় গৌরবের বু চিহ্ন, বর্ম প্রভৃতি রহিয়াছে । 
একদিকে বোয়েহম নামক ভাঙ্করের নিমিত সম্রাজ্জীর “শার্প” নামক 

কুকুরসহ প্রস্তরমূি স্থ(পিত রহিয়াছে । স্টেট আযান্টি রমের সিলিং-এ পূর্বে 
উল্লেখিত ভেরিও নামক নেপল্সের শিল্পী অঙ্কিত খুব স্ফৃতিযুক্ত দেবতাদের 
চিত্র রহিয়াছে । দেবতাদের 'এট রাজকীয় ডিনার খুব জাকপূর্ণ। সিলিং 
ও প্রাচীরের সংযোগস্থলের খিলানে মাছ ও মুবগীর চিত্র। ফ্লোরেন্সের 
শিল্পী জুকারেলির নামে যে কক্ষট, তাহাতে এই শিল্পীর অস্কিত চিন্র 

রহিয়াছে । উল্লেখযোগ্য ছুইখানি ছবি--“দি মীটিং অভ আইজার আ্যাণ্ড 

রেবেকা” ও “দি ফাইনডিং অভ মোজেস”। আর এক বিখ্যাত শিল্পীর 

নামের কক্ষে ১১ খানি প্রতিকৃতি রহিয়াছে । এটি শেষ কক্ষ শিল্পী 

ভ্যানডাইক | 

উইগুসর ক্যাসল-এ আ্য।লবার্ট মেমোরিয়াল চা।পেলটি উল্লেখযোগ্য । 

সমাচ্তী ভিকটো রিয়া তাহার স্বামীর স্মৃতিতে এটি নিমাণ করিয়াছেন। 

ইহার মহিমা তাঞ্জকে স্মরণ করইয়। দেয়। নির্মাণে পথিবীখ্যাত বু 

জাতীয় মূল্যবান্ প্রস্তর ব্যবহার করা হইয়াছে। 

প্রিন্স আযালবার্টকে সমাহিত কর! হইয়াছে নিকটস্থ স্রগমোর নামক 

স্থানে, সেইখানে সম্রাজ্জীর একটি নিজস্ব ভূসম্পত্তি আছে। সঞ্রাজ্ঞীর 
অনুমতি লইয়া! সেই সমাধি আমর! দেখিতে গিয়াছিলাম। সমাধি স্তম্টি 

শ্বেত মাবস পাথরে নিমিত। দেখিতে সুন্দর । 

লং ওয়াক নামক শড়কটি দেখিলাম। এটি দের্ধ্যে তিন মাইল। 
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জানা গেল এটি শ্রেষ্ঠ আভিনিউ বা বীথি। ছুই পাশে সুদৃশ্য এল্ম 

রক্ষশ্রেণী_ সংখ্যায় ১৬০*। অতঃপর শ' পশুপালন ক্ষেত্রে উপস্থিত 
হইঙাম। এটি আযালবার্টের তিনটি কৃষিক্ষেত্রের অন্যতম । সম্তাজ্জীর 

নির্দেশে আমাদিগকে স্টবেরি ও ক্রীম খাইতে দেওয়া হইল । স্্রবেরি এই 

জমিরই ফসল, ইংল্যাণ্ডে ইহা অপেক্ষা! সুন্বু স্বেরি আর দেখি নাই। 

উইগুসরের নিকটেই ইটন কলেজ, এদেশের শ্রেষ্ঠ বিগ্ঠালয় বলিয় খ্যাত। 
এইভাবে আমর! নিকটস্থ নানা স্থান দেখিলাম, এবং ইংরেজ ভ্রাতাদের 

সদয় ব্যবহারের সুখস্মৃতি বহন করিয়! ফিরিলাম। 

১০ই জুলাই মার্লবরে হাউসে প্রিন্স ও প্রিন্সেন অভ ওয়েলস আমাদের 
জন্য একটি গার্ডেন পার্টির ব্যবস্থা করিলেন। অনুষ্ঠান শেষ হইল সাড়ে 
চারিট। হইতে সা'তট।র ভিতরে । ইংরেজদের পোশাক কিভাবে বর্ণন। 

করিব জানি না। কোনও লেডি যদি আমার এই লেখা পড়েন, তিনি 

অবশ্যই ইহার মধ্যে আমার বর্ণনা খুঁজিবেন। কিন্তু তিনি নিরাশ 
হইবেন। কোনও লেডভির সঙ্গে দেখা হইলে তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা 

করিবেন, “রাণীকে দেখিয়াছেন ?” অথবা “প্রিন্সেসকে দেখিয়াছেন 

তাহার মুখের দিকে চাহিলেই অনুমান কর! যাইবে তিনি ব্যগ্রভাবে 

পরবর্তী প্রশ্ন জিজ্ঞাস। করিবেন, “তাহার সজ্জা, কেমন হিল ?” এ প্রশ্নের 
উত্তরের মধ্যে আমার বর্বরতা প্রকট হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই, কারণ 

আমি বলিব, “সেটি ত লক্ষ্য করি নাই। অথবা তিনি কালে। পোশাক 

পরিয়াছিলেন।” অনুষ্ঠান শেষে অতিথির! স্বাধীনভাবে আলাপ করিতে 
লাগিলেন, ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এরূপ উপলক্ষে আপ্যায়নকারী 
তাহাদের এই স্বাধীনতায় আর কোনও বাধা-নিষেধ আরোপ করেন না, 
কারণ ইহাই দস্তর। আমাদের দেশের মত নিমন্ত্রণকাঁরী অভিথিদের 
ব্যক্তিগতভাবে বলেন না যে এট! খান, ওটা খান, আরও খান ইত্যাদি । 
প্রচুর খাদ্য ও পানীয় এক স্থানে জম! করা থাকে, তাহার রক্ষকের নিকটে 
গিয়া যাহা প্রয়োজন চাহিয়। লইলেই হইল । প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাপ 
দিয়া খাওয়াইবার রীতি সেখানে নাই। এই জাতীয় পার্টিতে পরস্পর 
পরিচিত হইবার ম্থযোগ পাওয়া যায়। উদ্ধানে রাশিয়ান ব্যাণ্ড 
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বাজিতেছিল, এই দলে কয়েকজন বিখ্যাত রুশ গায়িকা ছিলেন। প্রাচ্য 

পোশাক ছিল তাহাদের পরিধানে, চাগ! ও কোমরবন্ধ। সম্রাজ্ঞী 
ভিকটোরিয়াও অতিথিদের ভিতর দিয়া একসময়ে হাটিয়া গেলেন ও 
কিছুক্ষণ রাশিয়ান গায়িকাদের গান শুনিলেন। সঙ্গীত শেষে তিনি দলের 

' প্রধানকে নিজে ধন্তবাদ জানাইলেন। 
সন্কীর্ণ ক্ষে.ত্র আমি যাহ! দেখিয়াছি তাহা বর্ণনা করা সম্ভব নহে। 

একথা -বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভারতীয়র। নভেল পড়িয়া, উচ্চ ইংরেজ 

জীবনকে বেষ্টন করিয়া ষে সুসংস্কত রুচি সম্পন্ন খ্রশ্বর্ধ রহিয়াছে, তাহ! 

সম্পূর্ণ অনুমান করিতে পারিবেন না। আমি নিজে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 

হইতে একথা বলিতেছি। আসামের বৃদ্ধ দফল। তাহার পাহাড়ে অবস্থিত 

গুহ ত্যাগ করিয়া কলিকাতা প্রদর্শনীত সেই গৃহের মডেল নির্মাণের জন্য 

আমিবার সময় বলিয়াছিল, “আমি দেবতাদের আবাসস্থলে চলিলাম।” 

আমাদের পুরাণ ইত্যাদিতে যদি দেবতাদের বর্ণনা যথাযথ হইয়া থাকে, 

তাহাদের রীতিনীতি আচার-আচরণ বিলাসিতা শক্তি-সামর্থ্য যদি 

নির্ভরযোগা ভাবে বর্নিত হইয়া থাকে, তাহ! হইলে যে কোনও হিন্দু ফ্রান্স, 

ইংল্যাণ্ বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশের উপর একবার চোখ বুলাইলেও 

বলিলেন, “এই ত ন্বর্গ 1৮ সমস্তটা দেশ, মাঠ-ঘাট, অরণ্য, প্রান্তর, পতিত 

জমি, জলাভূমি__সমস্ত ঘষিয়া মাজিয়! কাটিয়া, সমান করিয়! ছবির মত 

করিয়া রাখা হইয়াছে। মানুষের যর এবং নৈপুণ্যে যতটা সম্ভব তাহা 

কর। হইয়াছে । জমিতে চড়াই উতরাই থাকাতে সৌন্দর্য আরও বাড়িয়াছে। 

নয়ন লোভন সবুজ মাঠ, তাহার ভিতর দিয়! রূপার স্থতার মত ছোটখাটে! 

জতব্বিনী ছুটিতেছে, জল কানায় কানায় পূর্ণ। শস্তক্ষেত্রগুলি জ্যামিতিক 

নিভু নক্সার ম্যায় সাজান । ফলের বাগান ফলে পরিপূর্ণ। মাঝে 

মাঝে চিরসবুজ অরণ্য, তাহাতে ফেজাণ্ট পাখীদের বাস। প্রাসাদতুল্য 

হর্ম্যরাজি দীর্ঘ বীথিকায় শোভিত। পার্কে হরিণ নিশ্চিন্তমনে চরিতেছে। 

হদে বন্থ হাস সাতার কাটিতেছে। গ্রীণ হাউস, পাম হাউস রহিয়াছে । 

ছোট ছোট গ্রাম, আমাদের দেশের ছোট শহরতুল্য। শহরগুলির প্রশস্ত 

পথগুণল পরিচ্ছন্ন, একই চেহারার বাড়িগুলি চমৎকার সাজান। দীর্ঘ 
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চিমনি, কারখানা সমূহ প্রাণ চঞ্চল__এ সমস্ত তরঙ্গিত ভূমিকে সুন্দরভাবে 
সাজাইয়া রাখিয়াছে। রেলে যাইবার সময় চোখের সম্মুখ দিয়া এসব 
দৃশ্য দ্রুত পার হইয়া যায়। প্রতি ঘণ্টায় ট্রেন চলে ৫* হইতে ৬৭ মাইল 
বেগে। এদেশের ইহাই রেলগাড়ির সাধারণ গতি। সবুজ ক্ষেতে 

মেষগুলি বিন্দুবৎ মনে হয়, গোরুদের দলকে মাঠে চরিতে ও রোমস্থন 
করিতে দেখা যায়, ওদিকে মেষশাবকেরা লাফালাফি ছুটাছুটি করিতেছে, 

চাষের ঘোড়। দাড়াইয় সেদিকে চাহিয়া আছে। সম্প্রতি চাষকর। উল্টান 

মাটির মধ্য হইতে কাক ও চড়ুই পাখীর দল পোকা খুঁটিয়া খাইতেছে। 

খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, ওদেশে কাঁকের। মান্তষের বসতির কাছে খুব 

যায় না। আগেই বলিয়াছি, একজন ভারতীয়ের ব্রিটেন, ফ্রান্স, কিংব 

বেলজিয়ামের ভিতর দিয় চলিবার সময় এসব স্থানের নিখুঁত পরিচ্ছন্নতা 

প্রবলভাবে চোখে না পড়িয়া পারে না। আগাছা নাই, উদ্ভিজ্জর পচ! 

গাদা নাই, ছুর্গন্ধ নে'ংরা খাল নাই। যেদিকে তাকান যাঁয়, সবত্র সযত্ব 

হস্তাবলেপ ও শুরু চর চিহু দেখা যায়। 

উহার দেশটিকে যেভাবে গডিয়াছে, বাড়িঞুলিও তেমনি সযতে 

গড়িয়াছে। ইংরেজদের ম্যানশন বা! বড় বড় হর্মাগুলির সঙ্গে যে সব 

দীর্ঘ গাছের সারি রহিয়াছে তাহা দেখিবার মত। কাছাকাছি স্থান দিয়া 
কুলুকুলু ধ্বনি তুলিয়! হয়ত কোনও অআ্রোতশ্ষিনী ছুটিয়া চি য়াছে, তাহার 

সঙ্গে যুক্ত হইয়া এইসব হম্যোর পরিবেশ আরও শুন্দর হইয়া উঠে। 

পথ এবং ফুলের জমি সবই নানা রঙের ভাঙা! পাধর বিছানো । ইহার 

পাশেই ফুলের জমি, নানা আকারের যাহ! কেবল এ বিষয়ে বিজ্ঞ নসম্মত- 
জ্ঞানবিশিষ্ট মলির দ্বারাই সম্ভব। কোনও কোনও স্থানে ঘন গুল 

স্বাধীনভাব বাড়িতে দেওয়া হইয়াছে, তাহার পাশে পাশে সাজানো 

বাগান আরও মনোহর দেখাইতেছে। পাহাড়ের ক্রমনিয় গায়ে বড় বড় 

গাছকেও স্বাধীনভাবে বাড়িতে দেওয়া হইয়াছে । এই সব গাছের 

পাতার আড়ালে কোকিল ও থাশ পাখী (ছাতারে ) ডাকে । ওদেশে 

আমি একটিও কোকিল দেখি নাই, কিন্তু আমি অনেকবার তাহার 

কুচ্ধবনি শুনিয়াছি। এ ডাক আমাদের দেশের কোকিলের মত নহছে। 
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আমাঁদের কোকিল কুউ-_-কুউ-_কুউ ক্রমাগত ডাকিয়া চলে। ইংল্যাণ্ডের 
কোকিলের ডাক একটু বেশি গম্ভীর এবং মোটা, এবং তাহার কুহছুধ্বনি 
অনেকক্ষণ পর পর শোনা যাঁয়। পার্থক্য এতই স্পষ্ট যে, আমি যখন 

ইহা প্রথম শুনি, তখন এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলাম, এ কোন 

পাখীর ডাক? অবশ্য গান গাওয়া পাখীর! ইংল্যাণ্ডে গ্রীপ্মকালে দেখা 
দেয়। হুদের ধারের জলে, ঘন শরবন সেখানে বুনোহান বাসা বীধে। 

লাল ফুলের প্রশস্ত চক্রাকার পাতাগুলি জলের বুকে শাস্তভাবে ভাসিয়া 
আছে। ইহাদের মধ্যে স্থানে স্থানে এক-একটি ফুল তাহাদের লম্ব। 
উাটার উপর নিচের দিকে ক্লান্ত ভাবে মাথা নোয়াইয়া আছে। গুহের 

নিকটে রহিয়াছে টেনিন খেলিবার জায়গা, এবং অন্যান্য খণ্ড খণ্ড সবুজ 

জমি, তাহার উপর ছোটর৷ খেলাধল। করে, নিকটস্থ ফুলের ক্ষেতের ঝরণ! 
ধার! হইতে যে সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে বড়রা আর একস্থানে তাহার পাশে 

বেঞ্চিতে বলিয়া ভাহ। শুনিভেছে। সমস্ত স্থানটিতে নানা মর্মর মূতি 
স্থাপিত হইয়াছে__নৃতন পুরাতন সব রকমই আছে। সেগুলি ইটালিয়ান 

অথবা গ্রীক । এখানকার গরম উগ্যান-গৃহে গ্রীষ্মমগুলের গাছ পালিত 

হয়। গরম গৃহে মান্কাটেল ও অন্যান্য জাতীয় আঙ্,র প্রচুর উৎপাদিত হয়। 
বমরের সব সময়েই ফলন হয়। ভর্মা-সংলগ্ন কাচের ছাদবিশিষ্ট কনজার- 

ভেটরিতে বসিয়া বিশ্রাম সুখ উপভোগ করা চলে। পাশে বিলিয়া্ড 

খেলিবার ঘর। অন্য ঘরে এক তরুণী সান্ধপোশাকে বসিয়া পিয়ানে। 

বাজাইতেছে। তাহাকে দেবকন্তার মত দেখাইতেছে, সে যেন ন্ব্গীয় 

সঙ্গীত পরথিবীতে নামাইয়া আনিতেছে। বসিবার ঘরে সর্বাপেক্ষা 

সৌন্দর্য ও শিল্পগীতির পরিচয় পাওয়া যাইবে । বমিবার আসনঞ্চলি 
যেমন নুন্দর তেমনি আরাম দায়ক । ঘরের কোণায়, তাকে, কুলুঙ্গিতে 

পৃথিবীর নানাস্থান হইতে সংগৃহীত, হ্পরাপা প্রাচীন কালের সুন্দর সব 

দ্রব্য সুরুচিসঙ্গতভাবে স্থাপিত রহিয়াছে । জানালার পরদাগচলি অভুত 

নুন্দর। সিলিং-এ নান চিত্র। পায়ের নিচের কার্পেটটিও শৃজ্ম কাজের 

এক আশ্চর্য নিদর্শন । যে পিয়ানোটি বাজিতেছিল, তাহাও কাঠ ও 

আইভরির সহযে।গে সুন্দর চেহারা পাইয়াছে। ভাস্ সমুহ নানারঙের 
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ফুলের বুকে বা তোড়ায় সঙ্জিত। ঘর সুগন্ধে ভরিয়া তৃলিয়াছে। 
মাছের খানও আছে প্রচুর। বংশ বংশ ধরিয়া গৃহ-লাইব্রেরীটি হাজার 
হাজার গ্রন্থে ভরিয়া উঠিয়াছে। অতুলনীয় বহিরাবরণ সেগুলির। 
পারিবারিক প্রতিকৃতি চিত্র কত না! বহু শতাব্দীর পূর্বপুরুদের চিত্র 
সেগুলি। কিন্ত প্রত্যেকটি খুটিনাটি জাতীয় সৌন্দর্ধগ্রীতির পরিচয় বহন 
করিতেছে । ডাইনিং টেবলটি যে কাপড়ে ঢাকা তাহ! সম্পূর্ণ নিলক্ক, 
তাহার শুভ্রতায় কোথাও একটি ক্ষুদ্র চিহ্নও নাই। তাহার উপর ফুল, 

পাতা, ইত্যাদি স্থরুচিসঙ্গত ভাবে সাজান, রূপার ডিশগুলি ঝকমক 

করিতেছে, তাহা অলঙ্করণ পূর্ণ, তাহা! ভিন্ন চাটনি-পাত্র, পানপাত্র, 
ডিক্যাপ্টার ও অন্ঠান্ত নানা আনুষঙ্গিক দ্রব্য। ইহার সঙ্গে আমাদের 
ভোজনরীতির কোনও তুলন। একমাত্র উন্মাদ ভিন্ন অন্য কেহ করিবে না। 
ছোটখাটো ব্যাপারেও আমাদের কত ক্রটি। নুন রাখিবার পান্টি কি 

সুন্দর, ছোট্ট রূপার চামচ এই পাত্র হইতে নুন তুলিবার জন্য ব্যবহৃত 
হয়। আর যেম্ুন তোল! হয় তাহার বিশুদ্ধতা ও শুভ্রতা, তুলনা করিতে 

গেলে হল্যাণ্-এর শীতখতুর তুষারের কথা মনে পড়ে। আর আমাদের 

দেশের নুন আর মুনের পাত্রের কথা ভাবুন। কিভাবে সে নুন তুলিয়া 
লই তাহাও তাবুন। ইউরোপের লোকেরা কোনও খাগ্ত্রব্য হাতে 

তুলিয়। খায় না, হাতে পরিবেশনও করে না। হাতে তুলিয়া একটি 
দিগারও কাহাকেও দেওয়া হয় না, উহ! ্মশিষ্টতা। খাচ্দ্রব্যের বেলায় 
দক্ষিণ ভারতে এই রীতি কিছু পরিমাণ মান্য কর! হয়। কিন্তু বাংল! 

দেশে ভোজের সময় কিভাবে নিমন্ত্রিতদিগের পাতে খাছ কুলিয়া 

দেওয়! হয় তাহ! দেখিলে অন্বস্তি বোধ হয়। মিষ্টির দোকানে অথবা 
কলিকাতার হোটেলের খাগ্ঠ পরিবেশনও রুচিবিগছিত। ইংল্যাণ্ডে যে সব 

বিভিন্ন পাজ্জে বিভিন্ন খাছ পরিবেশন করা হয় সে পাত্রগুলিতে কত রকম 

ছবি! খাচদ্রব্গুলিও নানা শিল্পসঙ্গত চেহারার। আমাদের দেশে 
এদিক দিয়া কিছু স্ুুল ধরনের চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু ইউরোপে এ বৰিদ্তা 

শিল্পরুচির চরমে পে বছিয়াছে। আমি এই নুরুচির কথ। এতটা আলোচনা 
করিতাম না যদি ইহা কেবলমাত্র ধনীদের সমাজেই আবদ্ধ থাকিত। 
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পক্ষান্তরে এই রুচি উহাদের সমাজের সর্বস্তরে বিস্তৃত। তাহাদের 

সকলেই, অবস্থা যাহাই হউক, তাহাদের. যথাসাধা চেষ্টা নিজেদের এবং 

তাহাদের পরিবেশে যাহা কিছু আছে রুচিসঙ্গত করিতে । এই বিষয়ে 

ইউরোগীয়দের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য এই যে, তাহার! ইহা আন্তরিক- 

ভাবে ইচ্ছা করে, এবং ইহার জন্য সযত্ব পরিশ্রম করে। আর আমরা এ 

জিনিস ইচ্ছাও করি না, ইহার জন্য চেষ্টাও করি না। আমাদের দেশের 

লোকের সঙ্গে ইহাদের আরও পার্থক্য আছে । আমাদের দেশে কোনও 

ব্যক্তির যদি ধোপা খরচ না জোটে তাহা হইলে সে নোংর। কাপড় 

পরিয়া দিন কাটায়। ইংগ্যাণ্ডে এরূপ লোক নিজ হাতে পোশাক 

কাচিয়া পরিফার করে। আমাদের দেশে সম্মান বোধ এখনও নিচু 
স্তরের। আমার মতে ইউরোপীয় সভ্যতার সর্বাপেক্ষা বড় কুতিত্ব এই 

যে, ইহ1 নানা উপভোগ্য বস্তু, সকল সত্যনিষ্ঠ কর্মীর ক্রয় সীমার 
মধো আনিয়া দিয়াছে এবং শুধু তাহা ইউরোপের মানুষের নহে, 

পৃথিবীর মকল মানুষের । 

ইংল্্যাণ্ডের জীবনযাত্রার মান আমাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চ। 

ইংরেজদের মনে আরাম ও সৌন্দর্ধ যুক্তভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 
কি করিয়! ভাল ভাবে বাঁচিতে হয় তাহা তাহারা জানে, এবং ইহার 

জন্য যে উপকরণ দরকার তাহ আয়ত্ত করিবার উপায়ও তাহারা জানে । 

তাহারা উপভোগ্য উপকরণ সমূহকে মানব জা'তকে ভূলাইয়া ফাদে 
ফেলিবার উপায় স্বরূপ মনে করে না, বরং তাহাকে উহার কৃতজ্ঞ 

চিত্তে গ্রহণ করে, এবং তাহ! আরও কি করিয়া উন্নত ও উপভোগ্য কর! 

যায় তাহার জন্য পরিশ্রম করে। তাহার জলের ডুবাইবার স্বভাবকে, 

আগুনের পুড়াইবার স্বভাবকে এবং গোলাপ গাছের কাটাকে ভয় করিয়া 
চলে নাই, তাহারা উহা অগ্রাহ্য করিয়া উহাদিগকে নিজের কাজের জন্য 

যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়াছে । বহুদিন পূব হইতেই তাহারা বুঝিতে 
পারিয়াছে, বৈরাগ্য বা কৃচ্ছ;সাধন এক জাতীয় ধর্মোন্মাদনা, মস্তি বিকার 
এবং ধর্মোন্মাদন! অর্থাৎ ইনস্যানিটি । তাহাদের জীবনের দাবি--সৌন্দর্য 
ও আরাম উপভোগ । এবং এই সর্বজনীন দাবি মিটাইতে উহাদের মধ্যে 
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দারুণ প্রতিযোগিতা । সেইজন্যই উহার উপকরণ সহজলভ্য হইয়াছে, 
এবং নিয়স্তরের লোকেরও আয়ত্ত হইয়াছে। আমাদের দেশে ইহার 
চাহিদ! বহু দূরে অস্পষ্টভাবে মাত্র দেখা দিয়াছে। আমাদের দৃষ্টিতে 
ইংরেজ জীবনের শিল্পরুচি সঙ্গত পরিবেশ মনে হয় যেন অতিমাত্রায় 
পরিকল্পন। ও পদ্ধতি মানিয়া প্রস্তরত হইয়ছে, এবং সেজন্য তাহ! অত্যন্ত 
কঠোর এবং ক্লান্তিকর বোধ হয়। যেন সব কিছুই ইংরেজদের দৃঢ় চরিত্র 
ও সরল দেহের ছাপ পাইয়াছে। উহাদের শিল্প-€সীন্দর্য পূর্ণ প্রস্ফুটিত 
গোলাপের ন্যায় চোখে ধাধা লাগায়, সবুজ পর্ণপুটের ভিতর হইতে লাজুক 

কুঁড়িটির মত কোমল দৃষ্টিতে বাহিরে তাঁকায় না। উহ! আমাদের শিল্প । 
কিন্তু স্বদেশবাসীগণ, তোমর' ইহার জন্য গধিত হইও না। আমরা যে 
এখনও এমন শিল্প রচন। করি ইহ। আমাদের ছুর্ভাগা ! কারণ ইহা সবটাই 

কাবা, ইহা অন্য জগতের স্বপ্ন মাখা মধুর ভাব। এই কঠিন রূঢ ক্ষুধার্ত 
জগতে ইহা বেমানান, যে ক্ষুধার্ত জগৎ কুমুদফুলকে মন্দ হাওয়ায় জলে 

খেলা করিতে দের না, জল হইতে উপড়াইয়া লয়, নিরীহ মেষশাবককে 
হতা! করে, কোমল-চাহনি-যুক্ত গেজেল হরিণকে গুলি করিয়া মারে, 
পবতের নিকটস্থ জঙ্গলে মেঘের মত মন্থর গতিতে চলাফেরা করা 

হস্তীযুখের গলীয় ফাস পরায়, সে জগতে কোমলকাব্য চলে কি? এ 

জগতে গগ্যময় জাগরণই একমাত্র টিকিয়া' থাকিবার যোগ্যতা দিতে পারে, 
কাব্যেরভাবে ডুপিয়া থাক! চলিবে না। বাম্প ও যন্ত্রের আকারে গগ্ভ কোটি 
কোটি লোকের প্রভু, তাঁহার মধ্যে কাব্যের বাটালি দ্বারা ক্ষুধা মিটাইবার 
জন্য মাসে পাচ টাকা আর একমুষ্টি অন্ন, আর শীতে শুইবার জন্য ছুআান! 
দামের খেজুর পাতার পাটি ভিন্ন আর কিছু উপার্জন করা যাইবে না। 
আমাদের শিল্পের আমু ফুরাইয়। আসিয়াছে, এবং তাহার মৃত্যুই এখন 
প্রয়োঞ্ন যদিসে মাসেদশ আনার বেশি উপার্জন করিতে না পারে। 
শ্রমের মুগ্য বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কারু শিল্পে ধ্বংস অনিবার্ষ। 
অন্ততঃ পক্ষে ব্যবসা হিসাবে ভারতীয় কাঁরু শিল্পের সার্থকতা এদেশে খুব 
বেশি নাই। আধুনিক যন্ত্র আসিয়। ইহাকে ধ্বংল করিবে । স্ুষ্ম মসলিন, 
অতি ুক্মা কারুযুক্ত পইনলি কাশ্মীরী শালকে ল্যাস্কাশিয়ার উৎখাত 
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করিয়াছে, বামিংহাম এখন ধাতুশিল্পকে ধ্বংস করিবার উদ্যোগ করিয়াছে। 
আসল নকল সবই শেষ পর্যস্ত নিশ্চিহ্ন হইবে। 

ইংরেজ জাতির জীবনের প্রত্যেকটি খু'টিনাটিতে শিল্প বৌধ কিরূপ 
ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্তরূপে আমি একখান! কার্ডের কথ৷ 
উল্লেখ করিতেছি । ওঁপনিবেশিকদের ও ভারতীয়দের সম্ম।নে লর্ড মেয়ার 

আমাদিগকে একটি বল-নৃত্যের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। স্থান 
গিল্ডহল, কাল, ২৫শে জুন ১৮৮৬, শুক্রবার । কার্ডখানি একটি উৎকৃষ্ট 

চিত্র, অতএব আমি স্বৃতিচিত্র স্বরূপ ইহা বাঁধাইয়। রাখিয়াছি। নক্সার 

ভঙ্গিটি প্রাচাদেশীয়। কারের চারিটি ধারে এমন হ্থুন্দপ পাড় তক, মনে 

হয় তাহ। যেন হারুন-অল-রশিদের প্রাসাদের কানিশ হইতে নকল করা। 

তাহার পরেই যে পাড়টি আকা হইয়াছে তাহাতে উপনিবেশসমূহ ও 
ভারতবর্ষের ৫২টি ফুলের ছবি, এবং প্রত্যেকটি ফুলের যেমন বর্ণ, ঠিক সেই 
সব বর্ণে রঞ্জিত। ইহাদের মধ্যে £১01021/0 911100108 ( সিডনির 

লিলিপিলি ), 95217050179 £15%91)9 (ডারলিং নদীর পয়জন গী), 

5090115 00169119 (কানাডার গোলড থেড ), (5155812196105 ( ওয়েস্ট 

ইপ্ডতীজের ভেলভেট লীফ ), 01005 11101/01) (পশ্চিম আফ্রিকার 

লেমন গাছ ), ড1615 ড101158 (কেপটাউনের ব্যাক গ্রেশ) এবং 

101 ৪001808 (উত্তর ভারতের বনফশ। )। এই ফুলগুলি কার্ডের 

ফ্রেমের মত দেখা ইতেছে, এবং সেই ফ্রেমের মধ্যে প্রত্যেক দেশের যুদ্ধাস্ত 
নাম চিত্রিত আছে। বামে প্রথমে সাইপ্রাস, তাহার পর কানাডা, মল্টা, 

উত্তমাশা অন্তরীপ ও ন্যাটাল। আর নিচে একটি বন্দর- সেখানে বড় 

একটি জাহাজ ও মাছধর! নৌকা, তীরভূমি পাহাড়ী, দুরের আকাশে মেঘ-_ 
কেপ টাউনের ছবি । ইহার নিচে পর পর ওয়েস্ট ইন্তীজ, ব্রিটিশ গিয়ানা, 

পশ্চিম আফ্রিকা, নিউফাঁউগুল্যাণ্ড, ফকল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্ত, এবং নিউ গিনি । 
কারের বাম পার্থ শেষ হইল। ডান পার্খে, সারামিনিক স্থাপত্যে যাহাকে 

বলে “জবাব” বা রিপ্লাই-_ সেই ভঙ্গিতে চিত্রিত হইয়াছে সাইপ্রাসের 

জবাবে মরিশিয়াস। ইহার পর নিউজীল্যাণ্ড, ইহার সামরিক চিহ্ের 

নিচে ছইটি লোকের ছবি, একজনের হাতে তুলাদণ্ড, অশ্ঠজনের হাতে 
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একটি দণ্ড। ইহার পর হংকং, নিউ সাউথ ওয়েলস, এবং কুইনসল্যাণ্ড। 
কেপ টানের জবাবে দক্ষিণ পার্থে সিডনি বন্দর, বন্দরে বড় একটি 

বাম্পীয় জাহাজ, এবং বহু বৃক্ষ পরিপূর্ণ তীরভূমিতে গম্থুজ যুক্ত একটি হর্ম্য, 
গীর্জা ও অন্যান্য অট্র।লিক1। দিডনির পরে আসিয়াছে স্টেট সেটেলমেন্টস, 
উত্তর বোরনিও, মিংহল, ভিকটো রিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং ফিজি। এইখানেই 

দক্ষিণ পার্শখ শেষ। উপরের প্রান্তে দক্ষিণ দিকে লগ্ন ও বাম দিকে 

গিল্ডহল । এই ছুইয়ের মাঝখানে লগ্তনের সামরিক চিহ্ন, এক দিকে 

একজন লগুন রাইফল [ভালান্টিয়ার ও অস্ট্রেলিয়ান ভোলািয়ার, 

অন্যদিকে ইংলিশ গার্ডস ম্যান ও নেটিভ ইগ্ডিয়ান সৈনিক প্রহরী ন্বরূপ 

দণ্ডায়মান। জাতীয় এবং রাজকীয় পতাকাগুলি কার্ডের বিপরীত দিকে, 

এবং ইহার নিচে ক্যানাডার সামরিক চিনের একটি অংশ, যথা গোলাপ, 
ত্রিপত্র ও কাটা, নিচে মুদ্রিত 10010161017 ০5, (প্রভূ, আমাদের 

পথ দেখাও )। নিচের পাড়ে অটাওয়া শহরের ছবি । এটি বাম পারে 

অবস্থিত। দক্ষিণ পার্থে কলিকাতা, ও ততমহ গর্ভমেন্ট হাউস, ময়দান, 

ও অকটারলোনি মনত্রমেণ্ট । এই ছুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানে শেরিফদের 
ও লর্ড মেয়ারের প্রতীক চিহ্ন। কেন্দ্রের পটভূমিতে একটি ভারতীয় 

খিলান, হুইটি স্তম্ভের উপর চিত্রিত হইয়াছে । ইহার এক পার্খে আমেরিকার 

রেড ইগ্ডিয়ান নামক এক আদিবাসী, তাহার পাশে এক ঝুড়ি আনারস 
সহ একজন নিগ্রো। আরও কিছু দূরে দীর্ঘকায় এক ফার্ণ গাছের নিচে 
পিছনের ছুটি পায়ে ভর করিয়। একটি ক্যাঙারু, একটি মেষশাবক ও একটি 

এমু পাথ্ী। অন্য দিকে এক অস্ট্রেলিয়ান অশ্বারোহীর কাছে একজন 
ভারতীয় সহিস দণ্ডায়মান । আরও পশ্চাতে একটি বাঘশিকারের দৃশ্য । 

ইহাতে একটি হাত? ও ছুটি বাঘ রহিয়াছে । কার্ডের কেন্দ্রে নিমন্ত্রণ 

লিপি। কার্ডখানি ক্রোমো-লিখে পদ্ধতিতে মুদ্্রিত। 
বল্-ৃত্যের অনুষ্ঠান ১৮৮৬ সনের ২৫শে জুন তারিথে পূর্বে উল্লেখ 

করিয়াছি । অনুষ্ঠানটি খুবই জাকজমকপূর্ণ। ইহাতে প্রায় ছয় হাজার 
লোক যোগদান করিয়াছিলেন। তাহারা সকলেই লগ্ডন সোসাইটির 
সের! ব্যক্তি। অতিধিদিগকে যথারীতি লর্ড মেয়ার দি রাইট অনরেবল 
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জন্ স্টেপেলম এফ-এস-এ'র সহিত পার5য় করিয়! দেওয়া হইল। নৃত্য 
আরম্ভ হইল নয়টার সময়। নাচ সম্পর্কে আমার কিছু বলিবার নাই, 
কারণ আমি ইহা জানি না, বুঝি না। আমি শুধু নাচের দিকে চাহিয়া! 

ছিলাম, এবং মাঝে মাঝে, যাহারা আমারই মত নাচে যোগ দেন নাই, 
তাহাদের সঙ্গে পরিচিত হইতেছিলাম। সমস্ত রাত্রি নাচ চলিয়াছিল। 

ট]ালে। চ্যাগুলার্স হল্-এ একটি শৌখীন সম্প্রদায়ের নাটক দেখিতে 
নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম । আমাদের দেশে এরূপ অভিনয় অনেক দেখিয়াছি, 

কিন্তু লগ্নে যাহা দেখিলাম, তাহার সহিত সেগুলির তুলনা! চলে না । 

বৃত্তিগত বিশেষ শিক্ষা না পাইয়াঁও স্ত্রীপুরূষ যেরূপ সুন্দর অভিনয় 

করিলেন তাহা না দেখিলে বিশ্বাস হইত না। এমন কি লগুনবাসীরাও, 

ধাহার। উৎকুষ্টু অভিনয় দেখায় অভ্যস্ত, তাহারাও এই শৌখীনদের 
অভিনয়ে স্যাভয়, ড.রি লেন, আডেলফি, গ্লোব, গেইটি, প্রিনসেস, কমেডি, 
হে-মারকেট, স্ট্যাণ্ড, কভেন্ট গার্ডেন, আভিনিউ, এবং অন্থান্য থিয়েটার । 

প্রত্যেকটির জন্যই আমর! ফ্রী টিকেট পাইয়াছিলাম। এই সব থিয়েটার 

বিষয়ে আমার বলিবার উপযুক্ত ভাষ! নাই। ইহাদের সহিত তুলনায় 

আমাদের বীডন ্্রীটের থিয়েটারগুলি ছেলেখেলা বোধ হইবে এইটুকু 
মাত্র বলিতে পারি । 

ছুই দেশের থিয়েটারের মধ্যে যে ব্যবধান, তাঙক। হইতেই ইউরো পীয়দের 
এবং ভারতীয়দের কত ব্যবধান অনুমান কর! যাইবে । ব্যবধান বিরাট । 

কিন্তু হায়, আমি আমার দেশবাসীর একটি সম্প্রদায়কে একথা বুঝাইতে 
পারি না। সীমাহীন প্রজ্ঞার অব্যর্থতা সম্পর্কে অনমনীয় বিশ্বাসই 
অজ্ঞতা । আফশোষের বিষয় এই যে, মাত্র একশত বৎসর পূর্বে ইউরোপীয় 

এবং ভারতবাসীগণ সামাজিক অগ্রগতিতে প্রায় সমস্তরে ছিল, এবং এই 
সময়ের মধ্যে, বলা উচিত গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে উহারা অনেক 

অগ্রসর হইয়। গিয়াছে, আর আমর! উহাদের অপেক্ষা বছ দূর পিছাইয়। 
পড়িয়াছি। আমরাও অগ্রসর হইতেছি, কিন্তু শন্থুক গতিতে । উহারা 

ছুটিতেছে রেলগাড়ির গতিতে । অবশ্য ইহ। সম্ভব এই ক।রণে যে, পৃথিবীর 
সকল দিক হইতে এশখবর্য উহাদের হাতে আসিয়। পড়িতেছে। কিন্ত প্রশ্ন 
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এই যে যে-ফ্বান্স ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের 

প্যারিসের ইডেন থিয়েটারের মত একটি আনন্দ উপভোগের প্রতিষ্ঠান 
পালন কর! সম্ভব হয় কি করিয়া? অস্ঠিয়! বিদেশ হইতে কোনও সম্পদ 
আহরণ করিতে পারে না, তবু কেমন করিয়া ভিয়েনাতে বুং থিয়েটারের 
মত প্রতিষ্ঠান পালন করে? এমনকি নিঃস্ব ইটালিও ভেনিস, ফ্লৌরেন্স 
এবং রোমে উচ্চাঙ্গের অপেরা হাউস গুলি বাচাইয়া রাখে । আমাদের দেশ 

ইহাদের অপেক্ষা অধিক উৎপাদনকারী দেশ। ফ্রান্সে দ্রাক্ষা ক্ষেত্রের দিকে 

চাহিয়া, বোহেমিয়ার পাইন অরণোর দিকে চাহিয়া, জার্মানির রাই 

ক্ষেতের দিকে চাহিয়া, দক্ষিণ ইটালির অলিভ উগ্ঠান গুলির দিকে চাহিয়! 

আমার মনে হইয়াছে তবে কেন আমরা এত দরিদ্র? অস্ট্রেলিয়ার 

আদিবাসীগণ ম্মরণাতীত ক।ল হইতে গাছের সগ্ধ কাটা ডাল দিয়া আধ 

ঘণ্টার মধো ঘর টৈয়ারি করিয়া তাহাতে বান করিতে অভাস্ত, শীর্তের 

দিনে ক্যাঙারুর চামড়। ভিন্ন গায়ে দিবার তাহাদের অন্য কিছু নাই, 

ক্ষুধার যন্ত্রণায় তাহারা কীট পতঙ্গ এবং অন্যান্য কুখাদ্য খাইতে অভ্যস্ত 
হইয়াছে, এবং তাহাদের অধিকাংশ এখনও এই ভাবেই জীবন কাটাইতেছে। 

অথচ ইউরোপীয়দের হাতে পড়িয়া এ একই দেশ এখন কত ফসল 

ফলাইতেছে । আমার মনে প্রশ্ন জাগে, এই সব পলিনেশীয়দের মধ্যে 

কি এখনও কোনও অর্থনীতিবিদ জন্মায় নাই, যে ব্যক্তি খুব গুরুত্বপূর্ণ 
এবং স্থললিত ভাষায় এমন কথ! প্রচার করিতে পারে যে, তাহাদের 

দারিপ্র্যের একমাত্র কারণ ইংরেজরা তাহাদের দেশের এশ্বর্য লুঠ করিতেছে 
বলিয়া? আমদের দেশে একরকম অর্থনীতিবিদ আমরা সকলেই । 



টি 

আমি জানি, আমি বিপজ্জনক মাটিতে পা দিয়াছি, কারণ অর্থশান্ত্রের 
জটিলতায় প্রবেশ করি এমন সাধ্য আমার নাই। কিন্ত একদেশদশী রূপে 

বিচার করিতে না! পারা আমার ছুর্তাগ্য, স্বীকার করিতেছি । অন্য দিকটা ও 

বিচার করা আমি অবশ্ঠ কর্তব্য বিবেচনা করিতেছি । অতএব সেদিকটিতে 

আমি যাহা দেখিতেছি, তাহা সবিনয়ে নিবেদন করি। আমার কাছে 
কোনও রেফারেন্স বই নই, কিন্তু আমি সম্মতি হইতে বলিতেছি, আমাদের 

দেশ হইতে সোনা এবং রূপ। বাহিরে চলিয়া! যাওয়া দূরে থাক, বরং 

প্রতিবংদর আমর প্রায় দশ কোটি টাকা মূলোর সোনা ও রূপা ।এদেশে 
পাইয়। থাকি--এবং তাহ। পুনরায় রপ্তানি করা হয় না। এই সোনা ও রূপ! 

এদেশে মজুত করা হইয়। থাকে । আমি ভারতের যে অংশের বাসিন্দা, 

সেখানে ত্রিশ বৎসর পুবে সোনা ছূর্লভ ছিল, এবং স্ীলোকেরা শাখের, 
গালার, পিতলের অথবা খুব বেশি হইলেও, রূপার অলঙ্কার পরিয়৷ খুশি 

থকিত। কিন্তু এখন নিঘস্তরের স্বীলোকেরাও সোনার অলঙ্কার বাবার 

করিতেছে । আমরা বৎসরে ৮ কোটি ৫০ লক্ষ স্টালিং পাউওড যুলোর 

সোনা ও রূপা ক্রয় করিতেছি । অবশিষ্ট ৭ কোটি ৫* লক্ষ হইতে আমরা 

৩ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ডের দ্রবা বিদেশ হইতে কিনি। অবশিষ্ট থাকে 
৪ কোটি ১ লক্ষ পাউণ্ড। ইহ হইতে ২ কোটি ৪* লক্ষ পাউগ্ডের সৃৃতিবস্ত্ 

আমদানি করি, এবং সাধারণ কর হইতে ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউগ্ড মাশুল 

দিই। গত ছয় বৎসরের গড় মাশুলের পরিমাণ ১৯ কোটি টাকা, বাকিট। 
ধার করিয়। মিটাই। এই ছুটি বিষয়ে আমাদের দেশের ক্ষতি । আমরা 

বিদেশে ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ডের তুলা! ও স্থতা পাঠাই, এবং ২ কোটি 
৪* লক্ষ পাউগ্ডের কাপড় কিনি । তফাৎ ৭০ লক্ষের । ইহা হইতে উৎপাদন 

যন্ত্রের মূলধনের উপর সুদ কাটিয়া লওয়া হয়। অর্থাৎ আমরা ইংল্যাগুকে 
আমাদের জন্য কাপড় তৈয়ারির মজুরি স্বরূপ বৎসরে ৫* লক্ষ পাউগু দিয়া 
থাকি । আমর! নিজেরা যদি এখানে বস্ত্র উৎপাদন করিতে পারিতাম তাহা 

হইলে এই ৫€* লক্ষ পাউণ্ড আমাদের দেশেই থাকিয়। যাইত ।- “হোম চার্জ” 
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রূপে ইংরেজর! আমাদের নিকট হইতে ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউও্ড আদায় 
করে ইহ! ভিক্ম আরও অনেক বিষয়ে তাহাদিগকে খরচ জোগাইতে হয়, 
যথা, সিভিল মিলিটারি খরচ, ছুটির জন্য আলাউয়েন্স, পেনশন, ইংরেজ 

অকিশিয়ালগণ এদেশে যাহ! জমায় তাহা, রেলপথ ও অন্যান্য জন-কল্যাঁণ 

মূলক কাজের জন্য যে টাকা উহার। ধার দেয় তাহার স্থ্দ দিতে হয়। এই 
নুদ আযামেরিক! ব্যতীত প্রায় সকল দেশই ইংরেজকে দিতে বাঁধা হয়। 

ইংরেজর! যদি রেপ সর্বত্র বিস্তারের জন্য শতকর! ৪ সুদে আরও টাকা ধার 

দিতে তাহ! হইলে ভাল হইত মনে করি। সমস্ত দিক বিবেচনা করিলে 

দেখা যাইবে, আনাদের স্বায়ন্ত শাসনের দেশ হইলে যে টাকাটা ইংরেজকে 

ন। দিয়। আমর! দেশেই রাখিতে পারিতাম, তাহার পরিমাণ বৎসরে ১ কোটি 
৫* লক্ষ পাউণ্ড হইতে কিছু বেশি । ইহার উল্টা দিকও আছে, যথা (১) 

ইংল্যা্ড চীনকে আফিং খাইতে বাধ্য করিয়। প্রায় ৮* লক্ষ পাউগ্ড আয় 

করিয়াছে, যাহ। আমাদের দ্বারা সম্ভব হইত না। (২) শাস্তি স্থাপন, রেল 

বিস্তার ও ইংল্যাণ্ড এদেশের লোৌকদিগকে যে ব্যবসায়ের প্রেরণ দিয়াছে 

তাহাতে অনেক বেশি জমি চাষ হওয়াতে কাচা মালের পরিমাণ বৃদ্ধি 

হইয়াছে । (৩) ব্রিউশ শক্তি আমাদের রক্ষকপে থাকাতে বিদেশীদের ছারা 
এদেশ মাক্রমণের ভয় দূর হইয়াছে । এই সব বিবেচনা করিলে আমার 

মনে হয়, ইংল্যাণ্ডে এবং ভারতে অনেকে যেমন ভাবেন তেমন আধিক ক্ষতে 

আমাদের হয় নাই। অমি আনার এ মত প্রকাশ করিতেছি কিছু সম্কোচের 

সঙ্গে, কারণ এ বিষয়ট লইয়া আমি চ€। করি নাই, তাই এ বিষয়ে আমার 

জ্ঞান অসম্পূর্ণ। তবু আমি মত প্রকাশ করিতেছি এজন্য যে ইংল্যাণ্ডের 
কোন ৪ কৃতিত্ব অর কেহ স্বীকার করেন নাই। 

আগের দিনে দেশের টাক। বৃহৎ শহরে গিয়! জম হইত, যেমন দিল্লী 

এবং লখনৌতে, এবং সবই সেই সব স্থানের রাজদরবারে অতি জাকজমকের 
সঙ্গে খরচ কর! হইত, লোকে এ্রশ্বর্ষের আড়ম্বর দেখিয়া অবাক হইত। 

সেএক আজব দৃশ্য । ময়ূর সিংহাসনে মোগল সম্রাটের সম্মুখে প্রধান 
মন্ত্রী সাষ্টাঙ্গ প্রণত, চারিদিকে যুক্ত করে পারিষ্দবর্গ দণ্ডায়মান, জল্লাদ 
তাহার কুঠার লইয়া বাম পার্খে অপেক্ষা করিডেছে। এই সব এম্বর্য 
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বিলাসের কথার বর্ণনা পাওয়। যায়, কিন্তু ইতিহাসে তাহাদের কথা নাই 
কেন, যে-সব কোটি কোটি লোক জমি চাষ করিয়াছে ফসলের বীজ 

বুনিয়াছে, শস্য ঘরে তুলিয়াছে, কিন্তু চিরকাল অনাহারে শীর্ণ হইয়াছে? 
ইংরেজর। এদেশে আসিবার পূর্বে এইসব কোটি কোটি নরনারী বেশি বস্ত্র 
পরিত কি না, গৃহপালিত পশু তাহাদের বেশি ছিল কি না, গায়ে বেশি 

সোনা পরিত কি না। আমরা শুধু অনুমান করিতে পারি যে, কৃষকের 

খামার বাড়িতে বেশি শহ্ত থাকিত, কিন্তু তথাপি মুসলমান এঁতিহামিকের 
গত মাদ্রাজ ছুতিক্ষে মানুষের যে দুর্ঘশ। হইয়াছিল এবং যে অবস্থায় তখন 
মৃত মানুষের মাংস খাইতে বাধা হইয়াছিল, তেমনি বীভৎস ছৃভিক্ষের কথ 

বার বার বলিয়াছেন কেন? গত শতাব্দীর ভারতীয় কৃষক জীবনের 

হল ওয়েল, ভেরলেস্ট ও কর্তৃপক্ষের বধিত্র চিত্র যাহার উপর নির্ভর করিয়। 
বাকি বাংল।র স্তবখী মানুষদের সম্পর্কে তাহার বিখ্াত প্রশংসা পুর্ণ কথাগুলি 

উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা আমি “দেখিয়াছি । এ সব পেপ্টারদের হাত 

ভাবাবেগে চালিত হইয়াছিল, এবং সেজন্য তাহাদের চিত্র অতিরঞ্জিত 

হইয়াছে, কিন্তু তাহ! ছাড়িয়া দিলেও তাহারা মোটামুটি একটা সচ্ছলতা 
দেখিয়া থাকিবেন, যাহা তাহাদের দেশের সবত্র দরিদ্রদের যে হূর্দাশা 

দেখিয়াছেন, তাহার তুলনায় অনেক ভাল মনে হইয়াছে । তবু আমি 
বলিতে বাধ্য যে তাহাদের ভারতবর্ষ সম্পর্কে ₹স্তান অগতীর । অন্ত: 

সে জ্ঞান সমুদ্র উপকূলের ভূভাগেই সীমাবদ্ধ। এই সব অঞ্চলের ভূমির 
উর্বরতা বেশি, চাষ করিবার লোকও বেশি। উচ্চ ভূভাগে কৃষিদের 

রক্তশোষণকারীরা এখানে ততটা স্থুবিধা করিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু 

তথাপি একটি মাত্র ফসলের অজন্মায় ১৭৭* সনে ষে হৃদয়বিদারক হৃণ্তিক্ষ 

ঘটিয়া গেল তাহার একটি মাত্র মারাত্মক আঘাতে বাংলাদেশের সমস্ত 

জনসংখ্যার একতৃীয়াংশ ধ্বংস হইয়! গেল। এখনও প্রমাণিত হয় নাই 

যে, এখন অপেক্ষা আত্গর দিনে লোকে সুখে ছিল, এবং এখন তাহাদের 

শহ্য-ক্রেয় ক্ষমতা যত বাড়িয়াছে, তাহার চেয়ে শস্য পূর্বে বেশি ছিল। 
হর্ভাগোর বিষয় আগের দিন সম্পর্কে আমাদের নির্ভরযোগ্য কোনও 

লিখিত বিবরণ ব৷ দলিল নাই। ইহাও হূর্তাগ্যের বিষয়, উপরের শ্রেনীর 
১ 
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কয়েকজন ব্যক্তিই যে জাতি নহে এ শিক্ষা এখনও আমাদের হয় নাই। 
এবং আমর। ভাবিতে শিখি নাই যে, উচ্চ বা নিচ সকল স্তরের প্রত্যেকটি 

ব্যক্তি জাতির একএকটি একক উপকরণ। জাতীয় সম্পদ এখন পূর্বাপেক্ষা 

বেশি সকলের ভিতর ছড়া ইয়া পড়িয়াছে, সেই জন্যই ইহা! আমরা এখন 

দেখিতে পাই না। তবু অধিকাংশ ইউরোপীয় জাতির তুলনায় আমরা 
এখনও অনেক বেশি দরিদ্র । এবং ইহার কারণ, যেমন বলা হইয়া থাকে 

ইংরেজ সরকার আমাদের সোনা রূপ! দেশে লইয়া! যাইতেছে বলিয়া, তাহ। 
নহে। ইহার কারণ খুজিতে হইবে অধঃপতিত এবং স্থবিরত্ব-প্রাপ্ত জাতীয় 

চরিত্রের মধ্যে। যদি জনপ্রতি বাণিজ/মূল্য ধার্য দ্বারা কোনও জাতির 
বস্তসম্পদের মূল্য নির্ধারণ করা হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে অন্য জাতির 
তুলনায় তাহ! বিশ্ময়কর বূপে কম। ভারভীয় গড় বাণিজ্যমূল্য জনপ্রতি 

মাত্র ১২ শিলিং ব্রিটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ডের ৩৫* শিলিং, ফ্রান্সের ১৬৮ শিলিং, 

জার্নীনির ১৪৫ শিলিং এবং ইউনাইটেড স্টেটসের ১৭৫ শিলিং। 

বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের হিসাবট1] আমি ভুলিয়া গিয়াছি। 

পরিমাণ বৃদ্ধির উপায় এখন আমাদের শিক্ষা করিতে হইবে এবং 

সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত উৎপাদনের উৎকর্ষ এবং মূল্য । প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে 

আমাদের দেশে যেটুকু উৎপন্ন হয়, তাহ। অবুদ্ধিজীত অকৌশলী শ্রমের 

দ্বারা সাধিত হয়, এবং ইহার সাহায্যে জাতির উপার্জন বিচার কর! হয়। 

আগে যাহা নিপুণ হাতের শ্রম ছিল, এখন তাহা অনিপুণ হাতের শ্রমে 

পরিণত হইয়াছে । সভ্য দেশসমূহে বিজ্ঞান, শিক্ষণ, এবং নিপুণ হাতের 
আমকে পালন করিবার জন্য আইনের দ্বারা যে-সব পরিবর্তন সাধিত 

হইয়াছে, ভারতে এখনও তাহ প্রবেশ করে নাই। আমাদের দেশে 

গ্রামের কামার বা ছুতোর মিস্ত্রী এবং ক্ষেতের মজুরের মধ্যে বৈষয়িক 

অবস্থার কোনও পার্থক্য নাই। উভয় ক্ষেত্রেই এ কাজের জন্য যেটুকু 
শিক্ষ। দরকার তাহা অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা মাত্র, এ কাজের জন্য বিশেষ 

বুদ্ধিরও দরকার নাই, অর্থব্যয়েরও দরকার নাই, এবং ইহা দ্বারা যাহ! 
উপার্জন হয়, তাহ! দৈহিক শ্রমের মূল্য মাত্র। আমরা যাহা চাই, তাহ! 
হইতেছে-_শ্রমের যথার্থ মূল্য এবং বুদ্ধিকৌশল ও ব্যয়সাধ্য শিক্ষা! দিবার 
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আয়োজন এবং বিশেষ প্রয়োজন বোধ হইলে কাজ আরম্ভ করিবার 

জন্য কিছু মূলধন। দেহ ও মন ও তৎসহ কিছু মূলধন ব্যবহার করিয়া 
কিভাবে অধিক উপার্জন কর। যায় সেই শিক্ষা লাভ করা বর্তমানে 

আমাদের প্রয়োজন হইয়! পড়িয়াছে। আগে যে সব কৃত্রিম বাঁধা বুদ্ধি 
ও শিক্ষার দ্বারা লাভজনক কাজ করার পথে আসিয়া দাড়াইয়াছিল, 

এখন তাহ। কার্ধতঃ দূর হইয়াছে। আগে বৃত্তিগত জাতিভেদ মান্য করা 
হইত, এখন তাহ! দ্বার গোরব বিচার করিবার প্রথা! দূর হইবার মুখে। 
এখন বৃত্তি যাহাঁই হউক, শিক্ষা ও এ্রশ্বর্ষ ধরাই গৌরব অগৌরব 

বিচার হইতেছে । আমরা পরিবর্তন-বিরোধী জাতি হইলেও ক্ষমতা 

লাভ ও আরাম ভোগের ইচ্ছা! সব সময়েই আমাদের মনে ছিল, যেমন 

পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মনে আছে। এই ইচ্ছাই সামাজিক বিধিকে 

উল্টাইয়া। দেয় যখনই সে মানুষের প্রবৃত্তি ও উচ্চকাজ্ষার পথে বাঁধা স্ষ্টি 

করে। এখবর্য ও ক্ষমতাকে ঘৃণা কর। শিক্ষ। দেওয়া! ধর্ম, পৃথিবীকে যেভাবে 
ভণ্ড বানাইয়াছে এমন আর কিছুতে নহে। উচ্চমার্গে অধিষ্টিত মন 

আমার এই মস্তরবো হাস্য করিবেন, কিন্তু আমি বাস্তব জগতের কথা 

বলিতেছি, আত্মিক উচ্চস্তরের মানস বিষয় নহে, কারণ বাস্তবের উধ্বে 
তাহার বাস। ব্রাহ্মণের তস্ত্রধারণ নিষিদ্ধ, এবিষয়ে শান্বের আইন 

কগোর, অথচ পরশুরাম তাহার কুঠারের সাহায্যে একুশবার উদ্ধত যোছ 
জাতিকে ধ্বংস করিয়াছেন-_-প্রতিবাদকারী স্ত্রীলোক বা শিশু কাহীকেও 

বাদ রাখেন নাই। অভ্ঃপর ভ্রোণের ম্তায় এক শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণ উত্তম 

অন্নবস্ত্রের বিনিময়ে অন্যায়ের পক্ষ হইয়। যুদ্ধ করিয়াছেন । প্রথম উল্লেখিত 

ব্যক্তিকে দেবত পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, এবং শেষোক্ত ব্যক্তিকে 

হিন্দুজাতির ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ বীরের সম্মান দেওয়া হইয়াছে । কেরানির 
কাজ কর! ব্রাহ্মণের পক্ষে হীন বৃত্তি, কিন্তু আজ হাজার হাজার ব্রাঙ্মণকে 

কি করিতে দেখিতেছি ? অন্যান্ত অনেক নিষিদ্ধ বৃত্তির কথা আর তুলিয়া 

লাভ নাই। দেখা যাইতেছে গৌরব এখন তাহার উচ্চ আনন হইতে 

নিচে নামিয়! আসিয়াছে, এবং লাভজনক শ্রমের জন্য বুদ্ধি, শিক্ষা এবং 

মূলধন নিয়োগের পথ উন্ুক্ত হইয়াছে । ছ্ঃখের বিষয় এদিকে মনোযোগ 
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এখনও অতি অল্পই দেওয়া হইয়াছে । বর্তমানে দেশে যে সব আন্দোলন 

হইতেছে তাহার অধিকাংশই স্পষ্ট উদ্দেশ্হীন | ভারতীয় চিত্ত যাহ। 

অপ্রাপ্য, তাহাই পাইবার জন্য মাতিয়া উঠিতে ভালবাসে । যীহার 
বলেন পাশ্চাত্য চাকচিক্যের অগভীর আবরণের নিচে প্রাচ্য মনোভাবটিই 

আমাদের মধ্যে প্রবল ভাবে লক্ষ্য করা যাইতেছে, তাহার! কিছু অন্যায় 

বলেন না। আমাদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য-_অব্যবহিতের উধ্বে দৃষ্টিপাতের 
অক্ষমতা । এই অবস্থায় কোনও জীবন্ত দেহ বাঁচিতে পারে না। 

আমর লাইসিয়াম থিয়েটারে গেলাম । সেখানে তখন “ফাউস্ট” 

অভিনীত হইতেছিল। মিষ্টার হেনরি আরভিং নামক স্ুবিখ্যাত অভিনেতা 

মেফিস্টোফিলিসের ভূমিকায় এবং খ্যাঁতনাম্ী অভিনেত্রী মিস্ এলেন টেরি 
মারগারেটের ভূমিকায় অভিনয় করিতেছিলেন। থিয়েটার গৃহটি অতি 
সুদৃশ্য, সন্মুখের দিকে কোরিনথিয়ান ভঙ্গির স্তস্ত শ্রেণীর উপর গম্জ ও 
ছোট ছোট স্তস্ত শ্রেণী । ভিতরট। লুন্দর ভাবে অলঙ্কুত, পাক শিল্লীর 

হাতের কাঁজ। এই গৃহে প্রায় পাচ হাজার লোক বমিতে পারে, এবং 

প্রতি রাত্রির অভিনয়েই পূর্ণ গৃহ, সেখানে তিল ধারণের স্থান থাকে না। 
রাত্রি ৮টায় অভিনয় আরম্ভ হইল। প্রতি অভিনয়েই যে দরজা দিয়া 

পিটে পৌছাইতে হয় সে পথে ভিড়ের আতিশয্যে যেন দম বন্ধ হইয়া 

আসে। এইভাবে সন্ধ্যা ৬টা হইতে দর্শকগণ সেখানে দাড়াইয়া! অপেক্ষা 

করে। হেনরি আরভিং ও এলেন টেরি--ও তৎসহ মঞ্চে যে সব দৃশ্যাদি 
দেখান হয় তাহার মনোহারিত্ব প্রতি অভিনয়ে এত দর্শককে আকর্ষণ 

করে। দৃশ্যপটগুলি প্রকৃতই বিস্ময়কর, বিজ্ঞান ও প্রয়োগ কৌশলের 

জয় স্চিত করে তাহা । আগে যাহ অলৌকিক শক্তি ভিন্ন সম্ভব মনে 
কর! হইত না, তাহ। এখন লৌকিক শক্তিতে সম্ভব হইয়াছে । সহত্র শিখা 
আগুনের মাঝখানে মেফিস্টোফিলিস বসিয়া আছে এবং আগুনকে সে 
তাহার সর্বাপেক্ষা বন্ধুভাবাপন্ন ভূত্যের ম্তায় আদর করিতেছে । শয়তানের 

রন্ধনশালাগুলি দেখ! যাইতেছে, সেখানে অভিশপ্ত কঙ্কাল প্রেতদেহ গণ 
স্ণ্য বস্তু সকল পাক করিতেছে । ছন্ব যুদ্ধে শয়তানের তরবারিতে 

আগুন জলিয়। উঠিতেছে। জীবন্ত অগ্নিগিরি হইতে লাভ জবলস্ত দ্রব্যাদি 
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নির্গত হইতেছে। ডেভিল-নৃত্য। অবশেষে বর্গ হইতে দেবকন্াদের 
আবির্ভাব ও তাহাদের মৃত মার্গারেটের দেহের উপর হস্ত বিস্তার। 

সব চিত্তাকর্ক। ডুরি লেন থিয়েটারে আমরা “হিউম্যান নেচার' 

(মানবচরিত্র ) অভিনীন হইতে দেখিলাম। ইহার দৃশ্যে প্রাতঃকালীন 

সূর্যোদয়, রাত্রিতে পুর্ণ চন্দ্র মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বজ্রবিঘ্যুৎ, সুদানের 
পর্বত, ট্র্যাফালগার স্কয়ার খুব সুন্দর ভাবে দেখান হইল, খুব স্বাভাবিক 

বলিয়! বোধ হইল। শোন! গেল ফাউস্ট অভিনয়ের জন্য মঞ্চে প্রয়োজনীয় 

ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে মিস্টার আরভিং-এর কুড়ি হাজার পাউওড ব্যয় 

হইয়াছে । আলহামব্রা থিয়েটারে বহু নর্তকী একসঙ্গে নাচিতে দেখা 

গেল। মনে হয় সংখ্যায় তাহার এক শতের অধিক হইবে । প্রকৃত 

সংখা! ভুলিয়া গিয়াছি। এটি দ্ূপকথার জগৎ, ভৌতিক এবং চোখ 
ঝলসান এ রকন আমি আর দেখি নাই। এই সময় থিয়েটারে “মিকাডো, 

অভিনীত হইতেছিল। আমার মনে হয় এটি ভারতীয় থিয়েটারে 

ইহার পূর্ণ সৌন্দর্য প্রকাশিত হয় নাই। এটি অক্সফোর্ডেও দেখিলাম । 
কিন্ত লগুনের ন্যায় চমৎকার হয় নাই। 

প্রদর্শনীতে উপস্থিত ওঁপনিবেশিক ও ভারতীয়দের জন্য ডিউক অভ 

বেডফোর্ড অনুগ্রহ পুবক পল্লী-অঞ্চলের কৃষি-সম্পকিত যাবতীয় দর্শনীয় 
দেখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ! ক্রলি খামার ও উওবার্ণ-এর গবেষণাক্ষেত্র 

দেখিবার নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম। ইংল্যাণ্ডের -য়্যাল আ্যগ্রিকালচরাল 

সোসাইটির অধীনে এইখানে বনুজাতীয় পরীক্ষার কাজ চলে। আমাদের 
এই ভ্রমণতালিকায় ডিউকের নিজস্ব খামার আবি, এবং উওবার্ে 

অবস্থিত তাহার পার্ক ও উদ্যান-সমূহ স্থান পাইয়াছিল। ২৩শে জুন 
(১৮৮৬) বুধবার ডিউকের অতিথিগণ সহ একখানি স্পেশাল ট্রেন ইউস্টন 
স্টেশন হইতে ছাড়িয়া রিমজণ্ট অভিমুখে চলিল। সুদৃশ্য পল্লীনিসর্গ 

অতিক্রম করিয়া চলিলাম আমরা । হ্ধারে গ্রীষ্মকালীন সবুজ শয্যায় 

নুর্ষের ন্বর্ণরৌদ্র সুপ্ত হইয়। রহিয়াছে । সে যেন বালি, স্বেরি, র্যাম্পবেরি, 

আপেল ও পিয়ারের স্বপ্নে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে । স্বপ্ন দেখিতেছে কবে 
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ইহার পাকিবে। কি সরল! তাপমূছ? কাহাকে বলে জানে না, 
মরোকো। হইতে আরব পর্যস্ত যে তণ্ত হাওয়া! মরু বালুকার পাহাড় 
উড়্াইয়। প্রবাহিত হয়, যাহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত ক্যারাভানের 

উটের! মাটিতে বসিয়া পড়ে, সেই “সিমুম' কাহাকে বলে তাহাও জানে না। 
ভারতের সমতল জমিতে যে অগ্নিতপ্ত প্রচণ্ড বায়ু-প্রবাহ বহিয়া চলিতে 
চলিতে জমির ঘাস এবং গাছের পাতা পুড়াইয়৷ দেয়, তাহাও জানে ন!। 
আর জানে ন৷ দীর্থ অনাবৃষ্টির কথা যাহার ফলে ছুভিক্ষ উপস্থিত হয় এবং 

লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্ামুখে পতিত হয়, দেশটাকে মরুভূমি করিয়া তোলে । 

ডিউক তাহার অতিথিদের সম্মানে তাহার অধান কর্মরত লোকদের 

সেদিনের মত কর্মবিরতি ঘোষণ| করিয়াছিলেন । আমাদের গমন-পথে 

বিপুল হধধ্বনি। আমরা যত আমাদের গন্তব্যের কাছে আসিতে 

লাগিলাম, জনতা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং হর্ষধ্বনি আরও প্রবল 

এবং উল্ল'সপূর্ণ হইতে লাগিল । আমাদের জন্ত গাড়ি প্রস্তুত ছিল। 
আমর৷ ক্রুলি খামারে গিয়া পৌছিলাম, এবং সেখান হইতে গবেষণা-ক্ষেত্রে । 

কৃষি রপায়নে বিশেষ খ্যাত রয়্যাল আযাগ্রিকালচরাল সোসাইটির সেক্রেটারি 
সেখানে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া যে-সব পরীক্ষা চলিতেছে, যে-সব পদ্ধতি 

অবলম্বন করা হইতেছে এবং সে-সবের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আমাদিগকে 

বুঝাইয়া দিলেন । অতঃপর আমরা পার্কের ভিতর দিয়া পার্ক কৃষিক্ষেত্রে 
আসিলাম। এখানে বহু জাতীয় গোমেষ ইত্যাদি পশু দেখিলাম, তাহারা 

দেখিতে খুব চমত্কার । আমরা ইতিমধ্যে ক্ষুধার্ত হইয়। পড়িয়াছি অতএব 

উওবান আবির পশ্চিম দিকে আমাদের নামতে বল! হইল, এইখানে খুব 
উৎকৃষ্ট ভোজনের আয়োজন করা হইল । ডিউক নিজে এই অনুষ্ঠানের 

পুরোধা হইলেন এবং যথারীতি ভাষণও দেওয়৷ হইল। লাকের পরে 
মারকুইস অভ ট্যাভিস্টক ( ডিউকের পুত্র) আমাদিগকে সব দেখাইলেন, 
আাবিতে পারিবারিক অনেকের প্রতিকৃতি টাঙান আছে। কয়েকজন 

বিখ্যাত পেন্টারের হাতের প্রতিকৃতিও আছে। আমরা সন্ধ্যা পর্যস্ত 

উদ্ভানে ভমণ করিলাম, এবং ফ্রিউইকে স্পেশাল ট্রেনে উঠিয়। সাড়ে ছয়টার 

সময় লগ্ডনের সেন্ট প্যানক্রাস স্টেশনের দিকে যাত্রা করিলাম । উওবার্নে 
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যেভাবে গবেষণাদি চালান হইতেছে তাহ দেখিয়া আমি কিছু নিরাশ 

হইয়াছি। নিখুত পদ্ধতি ইংল্যাণ্ডেই দেখিতে আশা করি। সেখানে 

মানুষের বুদ্ধি উদ্ধম অভিজ্ঞতা সমস্তই প্রয়োগ করা! হয়, এবং সর্বদা উন্নত 
পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়। কৃষিতেও তাহাই। তথাপি 

উওবানে যে-সব বর্ণনা আমি নীরবে শুনিলাম তাহাতে বোধ হইল 

গোঁড়ীতেই গুরুতর ক্রটি রহিয়া গিয়াছে । কৃষি কার্ষে গবেষণ! বা নান। 

জাতীয় পরীক্ষায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, অবিশ্রাস্ত উদ্যোগ 
এবং ধৈর্য দরকার হয়, ইহ1 এই গবেষণার ছুর্ভাগ্যই বল। চলে। কারণ 

একমাত্র এইসব গুণের বিচার-বিবেচন। প্রস্ৃত প্রযুক্তি দ্বারাই ভিত্তি প্রস্তুত 
কর! যাইতে পারে, যাহার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া তবে পরীক্ষার 

নির্ভরযোগ্য কার্ধফল ফলান সম্ভব হয়। কিন্তু কার্ষতঃ পূর্বগঠিত মতকে 
প্রমাণ করিবার জন্য সব সময়েই তাড়াহুড়া করিয়া পরীক্ষা চালান হয়। 

প্রথমেই যে একটি নির্ভরযোগ্য ভিত্তি গড়িয়া লইতে হয়, সে কথাট। 

ইহারা ভুলিয়া যাঁন। ইহাতে ফললাভ মনোমত হয় না, শেষে যত দোষ 
পড়ে আবহাওয়ার ঘাড়ে। কৃষি বিষয়ে তুলনামূলক পরীক্ষা করিতে 
হইলে সব একঙ্গে তালগোল না পাকাইয়া আমার মতে ছুইটি স্পষ্ট এবং 
পুথক কর্মধারা অনুসরণ কর। উচিত। প্রাথমিক কর্তব্য, যাহাকে আমি 

মূল ভিত্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছি, তাহ; হইতেছে যে-সব ক্ষেত্রে 
নানাভাবে পরীক্ষা চালান হইবে সেগুলিকে আগাগোড়। একই রকম 

করিয়। প্রস্তত করিতে হইবে । জমিতে জমিতে কোনও দিক দিয়া কোনও 

পার্থক্য যেন না থাকে । যদি ছুই একর জমিতে সার দিতে হয়, একটিতে 

গোবর সার, অন্যটিতে খেলের সার, যাহ দ্বার। ছুইটি ক্ষেত্রেই গম বুনিয়া 
ছুইটি সারের পার্থকা বুঝিতে পারা যাইবে, তাহ! হইলে এই ছুই সারের 
পার্থক্য ব্যতীত এঁ ছুইটি ক্ষেত্রে যেন অন্য কোনও দিক দিয়! অবস্থার 

কোনও পার্থক্য না থাকে । জমি ও পারিপার্থিকের দিক দিয়া যেন 

দুইটি ক্ষেতই সম্পূর্ণ এক অবস্থায় ধাকে। অর্থাৎ ছুই জাতীয় সারের 
ক্রিয়ার যে পার্থক্য দেখা যাইবে, সেই পার্থক্য স্ষ্টির মূলে যেন অন্য 
কোনও কারণ বিদ্ধমান না থাকে । তাহা! হইলে সারের উৎকর্ষ বিচার 
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সম্ভব। পরীক্ষাকারীদের এ বিষয়ে স্থুল ধারণ। কিছু আছে, কিন্তু জমিতে 

কোনও পার্থক্য ছিল না', তাহ! প্রমাণ করিবার মত ধৈর্য তাহাদের নাই। 

আমাদের সাধারণ বিচারে জমি ও অন্যান্য অবস্থা সম্পূর্ণ এক বলিয়া 
বোধ হইতে পারে, কিন্তু আমাদের হিলাবের বাহিরে থাকিয়া যায়, যাহা 

প্রমাণ ব্যতিরেকে বুখা যাঁয় না, এবং তাহা। করিয়। নানাভাবে পরীক্ষা 
করিয়া তবে তাহার প্রতিকার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। আমি এ 

বিষয়ে প্রায় নিশ্চিত যে, ছইটি জমি সম্পূর্ণ এক হইলেও বিনা সারে 
তাহাতে শন্ত ফলাইলে তথাপি ছুই ফসলের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকিবে। 

ছুই রকম সারের তুলনামুলক গুণ বুঝিতে হইলে সার দিবার পূর্বে এ ছুই 
জমির উৎপাদনে যে পার্থক্য দেখা দিবে তাহ, সম্পূর্ণ নষ্ট করিয়া তবে সারের 
পরীক্ষ। করিতে হইবে । এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া, আবহাওয়ার নানা 

প্রভাব হইতে জমিকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিতে হইবে । জমিতে শস্য কিছুদূর 
পর্যন্ত বাঁড়িবার এক সপ্তাহ আগে বা পরে এক পশলা বৃষ্টি হইলে ফসলের 

পরিমাণে অনেক পার্থক্য ঘটে । ইংল্যান্ডের লোকদের পক্ষে বিজ্ঞানের 

পূর্ণ সাহায্য পাওয়! সম্ভব, সেখানে তাহাদের হাতে অনেক উপায় আছে, 

ইচ্ছা জাছে, সেখানে তাহার! কাচ-ঘরে আরিক। পাম জন্মাইতে পারে, 
স্থৃতরাং তাহাদের পক্ষে সেখানে বসরের পর বৎসর ধরিয়া পরীক্ষার 

জমিতে একই উত্তাপ ও আর্ত বজায় রাখা অসন্তব নহে । এ সব 

বিষয়ে ধাহারা আমার অপেক্ষা অনেক বেশি জ্ঞানী তাহাদের কাজের 

সমালোচন। কর। আমার পক্ষে অবশ্যই দুঃসাহস, সন্দেহ নাই। কিন্ত 

উওবানের পরীক্ষার ফলাফল দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, পরীক্ষার 
প্রাথমিক শর্ত পালন করা হয় নাই। খোসাছাড়ানো কটন-কেক ও 

মেইজ-মীলের সারের তুলনামূলক. পরীক্ষা! সেজন্য ঠিকমত হয় নাই। অজ্ঞ 
চাষীরা জানে, মেইজ-মীলের সারের অপেক্ষা কটন-কেকের সার অনেক 
উৎকৃষ্ট । প্রথমটির দাম প্রতি টন একপাউণ্ড পাঁচ শিলিং এক পেনি, 
দ্বিতীয়টির দাম প্রতি টন পাঁচ পাউণ্ড তেরো শিলিং। অতএব যে ছুটি 

ক্ষেতে দুই রকম সার ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার ফলে কটন-কেক 
ব্যবহৃত ক্ষেতে অনেক ভাল কসল উৎপন্ন হওয়া উঠচত ছিল। পরীক্ষা নয় 
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বতসর ধরিয়া চঙ্গিয়াছে_-১৮৭৭ হইতে ১৮৮৫ সন পর্বস্ত। উদ্দেশ্য ছিল 

কটন-কেকের উৎকর্ষ প্রমাণ করা। কিন্তু এত দিন পরীক্ষা চালা ইয়াও 

তাহা প্রমাণ করা সম্ভব হয় নাই। পরীক্ষাকারীগণ ইহাতে বিন্মিত। 

ইহার পর তাহার! ইহার কারণ জানিতে চেষ্টা করিলেন। তাহারা বলেন, 

“এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার কারণ খুঁজিতে গিয়া অনুমান করা হইল, এবং 

অনুমান করিবার যথেষ্ট প্রমাণও মিলিল যে, জমিতে সারের পরিমাণ 

অতিরিক্ত হওয়াতে এবং ইহার ফলে নাইট্রোজেন অধিক জমিয়! যাওয়াতে 

সর্বোচ্চ পরিমাণ যে ফসল পাওয়া গিয়াছে ত1 মেইল-মীলের সারের দরুন 

অথব। কৃত্রিম বিকল্প সারের দরুন, অতএব অধিক শক্তিসম্পন্ন কটন-কেকের 

সার তাহার শ্রেষ্ঠতা দেখাইতে পারে নাই।” অতএব দেখা যাইতেছে ছুই 

জাতীয় সারের তুলনামূলক বিচার হইতে ইহাদের কার কি মূল্য তা যদি 
ঠিকমত জানা না হয়, তাহ। হইলে উত্বান্ন খামারের গবেষণা হইতে কি 

সিদ্ধান্ত কর। যাইবে ? এই অস্বাভাবিক এবং ক্ষতিক্ষর সিদ্ধান্ত যে, মেইজ- 

মীল সার কোনো মতেই কটন-কেক সার হইতে হীন নহে, যদি নয় বৎসরের 

পরীক্ষার পরে কর! হয় এবং তাহা ইংল্যণ্ডের রয়্যাল আযাগ্রিকালচরাল 
সোসাইটির অধীন পরিচালিত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে প্রশংস। 

করা চলে না। আবার, সার দেওয়া হয় নাই এমন জমিতে বৎসরের পর 

বংসর চাষ করিয়া যে গম পাওয়া গেল, তাহা হইতেও প্রমাণ করা যায় 

যে আবহাওয়ার বদল নিয়ন্ত্রণ না করিলে বিজ্ঞানসম্মত নির্ভল সিদ্ধান্তে 

পৌছান যায় না। দেখ। যাইতেছে, এক একর বিনা সারী জমিতে ১৮৭৭ 
হইতে ১৮৮৫ পর্যন্ত এইরূপ ফসল ফলিয়াছিল : ১৮৭৭__২২'৫ বুশেল। 

১৮৭৮--১৫৮ বুশেল। ১৮৭৯--১০'১ বুশেল । ১৮৮০--৯.৬ বুশেল। 

১৮৮১--২৫৭ বুশেল। ১৮৮২--১২ বুশেল। ১৮৮৩--১৬ বুশেল। 

১৮৮৪--২৩ বুশেল। ১৮৮৫--২১২ বুশেল। ১৭৭ হইতে ১৮৮০ 

পর্যস্ত পরিমাণ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কারণ, বুঝা যাইতেছে জমির উৎপাদন 
ক্ষমতা অবিরাম চাবে ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহার পর 

ফসলের পরিমাণ একলাফে হঠাৎ বাড়িয়া গেল, এবং তাহার পর হালবুৃদ্ধি 

অনিয়মিত। শস্তও ক্রমে পরিপুষ্টি হাঁরাইয়াছে। প্রথম বংসরে বুশেল 



১৮৬ আমার ইউরোপ ভ্রমণ 

প্রতি ৬১.৮ পাও দানা পাওয়া গিয়াছে । এবং যদিও।এই পরিমাণ পরে 

খুব কমিয়াছে বা বাড়িয়াছে, কিন্ত কখনও প্রথম বংসরের পরিমাণ পর্যস্ত 

পৌছায় নাই। ১৮৮৫ সনে ইহার পরিমাণ ছিল ৫২.২ পাউগ্। এই 
হ্বাসবৃদ্ধি কি আনহা ওয়ার পরিবর্তনে ঘটিয়াছে ? তাহ হইলে ইহাই বলি 

যে, ফলন যদি অন্য শক্তিশালী অথচ নিয়ন্ত্রণের বাহিরের কারণের উপর 

নির্ভরশীল হইয়া থাকে, তাহ হইলে যাহা নিয়ন্ত্রণাধীন তাহার উৎকর্ষ 

প্রমাণ করা যাইবে কিরূপে? আমার পক্ষে বিখ্যাত ব্যক্তিদের হাতের 

গবেষণা বিষয়ে এরূপ সমালোচনা করিতে আমি বেদনাবোধ করিতেছি, 

বিশেষ করিয়া 'আমি যখন ইহাদের নিমন্থিত অন্তিথি। আমাদের দেশেও 

কৃষি গবেষণা হইয়া থাকে, এবং আশ] করি তাহ! শিক্ষা ও সুযোগ বৃদ্ধির 

সঙ্গে আরও ব্যাপকভাবে করা হইবে, এবং ইহার মূল্যও সবাই ক্রমে 

অধিক উপলব্ধি করিবেন । অতএব এ গবেষণায় যে-সব অসঙ্গতি ঘটিয়াছে 

তাহ! দেখাইয়া দেওয়া আমি কর্তব্য মনে করিতেছি। যাহা হউক, 

বনু ক্রুটি সত্বেও উওবান ক্ষেত্রের গবেষণা হইতে অনেক কিছু জানিতে 

পারা গিয়াছে। অন্যান্য বিষয়ের মধো কৃত্রিম সার সম্পর্কে মূলাবান 

অনেক তথ্য জানিতে পারা গিয়াছে । বিশেষ করিয়া আমোনিয়াম 

সল্টগুলি বিষয়ে। ডিউক অভ বেডফোর্ড এইসব পরীক্ষার জন্য রয়্যাল 

আযগ্রিকালচরাল সোনাইটির হাতে ১২৭ একর জমি ছাড়িয়া দিয়াছেন। 
আমি এই পরীক্ষার ক্রটি উল্লেখ করিয়াছি । কিন্তু ইংলাগ্ডের অনেক 

সুবিধা আছে। যে পরীক্ষা যেখানে আরম্ত হয়, পরবর্তী পুরুষ তাহার 
ধারাবাহিকতা রক্ষ। করিয়া চলে, কারণ প্রকৃতি তাহার যে-সব তথ্য গোপন 

রাখিয়াছে তাহা উদ্ঘাটন করা একটি জীবনে সম্ভব হইতে পারে না। 
এই রকম একজন উত্তর পুরুষ সার জন বেনেট লইস। তিনি কৃষি 
গবেষণার জনক। তাহার রটহ্যামস্টেডের পরীক্ষা-ক্ষেত্র আমি দেখি 

নাই। “মাকলেন এক্সপ্রেস'-এর মিস্টার ফোর্ড একবার আমাকে সেখানে 

লইয়। যাইতে চাহিয়াছিসেন, কিন্তু আমি সময় করিয়া উঠিতে পাঁরি নাই । 
বন্ধ বিজ্ঞান-সেবীর নিকট কৃষির উন্নতি একটি 'হবি' বা শৌখিন 

পেশা । সাধারণ মানুষ ইহ! হাস্যকর মনে করিতে পারে, কিন্তু হবি 



আমার ইউরোপ ভ্রমণ ১৮৭ 

সাধারণ মানুষের জন্ত নহে । সাধারণ লোকের কোনও বিষয়ে টান বা 

আকধণ থাকে, পছন্দ থাকে । ইউরোপ ও আমেরিকা হবি হইতে 

মহামূল্য সব আবিফার করিয়াছে । ইহাকে কেউ ইচ্ছা করিলে বিশেষ 
বৃত্তি বলিতে পারেন কিন্তু হবি ইহা হইতে পৃথক, এবং বড় জিনিস। ইহ। 

কোনও বিষয়ে আন্তরিক এবং অক্লান্ত নিষ্ঠঃ এবং সেই বিষয়ে অতৃপ্তিকর 

আনন্দ উপভোগের ক্ষমতা, এবং ইহা এমন একটি অনুভূতি যাহ মস্তিফ- 

বিকারের সীম স্পর্শ করিয়া চলে, এবং ইহ। হইতেই এমন সব আশ্চধ 

আবিষ্ধার হইয়াছে আধুনিক অগ্রগতি যাহার কাছে বিশেষ ভাবে 

খনী। আমাদের দেশে এমন হবি কোথাও দেখা যায় না। এবং তাহার 

প্রধান কারণ আমর। আপাততঃ মাঝারি শ্রেণীর মাঞ্য। আমাদের 

কোনও আবিষ্কার নাই, কোনও উদ্ভাবন নাই, পৃথিবী জে।ড়া কোনও 

খ্যাতি নাই। আমাদের হবি-ধর্ম। কখনও বা ইহ হবির চেয়েও 

অধিক, ইহা মস্তিক্-বিকার। স্বখের বিষয় সমাজ ধর্মীয় উম্মাদনাকে 

পুদ্রা করে। আমর! ছুধলঙ্গাতি বলিয়াই কি ধর্ম আমাদের হবি? 
কারণ, দেখ! যায় প্রতোকটি দেশেই স্ত্রীজাতি, রুগ্ন, এবং পদ্গু, ইহার! 

সর্বদাই খুব ধর্ময় ভাবাপন্ন। প্রকৃতির এই ধার অনুপরণ করিয়া, 
প্রত্যেক দেশের এবং কালের শক্তিশালী ব্যক্তিগণ ধর্মীয় ভাবাপন্ন হইবার 
জন্য নিজদিগকে কৃত্রিম উপায়ে অনশনে, অনুশোচনায়, তুবল করিয়া 

লইয়াছে। দৈহিক ছূর্বলতা এবং মানসিক দুর্বলতা) ছুইই ধমর্শয় ভাব 

লালনের উপযুক্ত ক্ষেত্র । স্বজনহারা ব্যক্তি, হতাশ ব্যক্তি, অত্যাচারিত 
ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম একটি সাম্তনাদানকারী আশ্রয় । বন্দী মন্টি ক্রিস্টোর 
্ষত-হৃদয়ে ইহ সন্তাপনিবারণী প্রলেপের কাজ করিয়াছে সন্দেহ নাই, 

অথবা ভেনিসে ডোজদের (ডোজ - প্রধান বিচারক ) প্রাসাদের ভূনিয়স্থ 
কক্ষগুলির ভিতর দিয়া লইয়! যাইবার সময় গাইড যে মুমুর্ু অনুতপ্ত 
হতভাঁগ্যের কাহিনী শুনাইতেছিল তাহার পক্ষে ধর্ম সাস্তবনার কারণ। 

আমাদের দেশের বু ব্যক্তি এই রূপ দেহমন ক্ষীণ করিয়া মনে ধর্মের 

প্রলেপ পুর। উপভোগের জন্য প্রস্তুত হয়। ইহাই তাহাদের হবি, ইহা 
ভিন্ন অন্য হবি তাহাদের নাই। অধিকাংশই সংসারের চাপে অস্থির 
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অতএব ইহা ভিন্ন অন্য হবির কথা তাহাদের পক্ষে চিন্ত। করাও অসস্তব। 

ঈশ্বরের দিকে মন দেওয়! ভাল কাজ। কিন্তুধর্ম বিকৃত রহস্যবাদের দিক 

হইতেই হউক অথব! উদ্দাম উন্মাদনার দিক হইতেই হউক-_উভয় দিক 

হইতেই ধর্ম মস্তিফবিকারে পরিণত হয়। এই ছুই জাতীয় মন্তিক্- 
বিকারের মধ্যে শেষেরটি আমার পছন্দ । 

কাউণ্টেন অভ রে।জবেরি, ফরেন অফিসের নিকটস্থ তাহার লগ্ডনস্থ গৃহে 
আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । অন্যান্ত নিমন্ত্রণকারী--ডাচেস অভ 

ওয়েস্টমিন্স্টার তাহ।র হাইড পার্ক সন্গিহিত গৃহে । মাকুর্ইস অভ 
হাাটফিল্ড, ও ডিউক অভ নর্দামবারল্যাণ্ত--সাইয়ন হাউসে, গার্ডেন পার্টিতে । 

১৮৭১ জন পর্যন্ত ডিউকের লগ্ডন বাস ছিল স্টাঁণ্ডে ন্দামবারল্যাণ্ড হাউসে । 

পথ নূতন ভাবে প্রস্ততের জন্য এ গৃহটি ভাঙিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর 
তিনি সাইয়ন হাউসে বাস করিতে থাকেন। এটি কিউ গার্ডেনস-এর 

কাছে লগ্ডনের কাছেই কয়েক মাইল পশ্চিমে । নর্দামবারঙ্গযাণ্ড হাউসের 

মাথায় একটি প্রস্তর-শিমিত সিংহ ছিল, তাহ! এক্ষণে সাইয়ন হাসের 

মাথায় আনিয়া বসান হইয়াছে । এই লিংহ সম্পর্কে একটি অদ্ভুত কাহিনী 
আছে, ইহ! হইতে বুঝা! যায় অন্ধবিশ্বামী মানুখ পৃথিবীর সব স্থানেই 
আছে। একদা একটি লোক প্রচার করিয়াছিল, সে এই সিংহের ল্যাজ 

নাড়িতে দেখিয়াছে। শুনিবানাত্র সিংহের চতুদিকে বিরাট ভিড় হইল, 

সিংহ কখন আবার লাজ নাড়ে তাহা দেখিবে। দৃর-দৃরাস্তর হইতে 
লোক আসিয়াছিল। সমস্ত দিন ধরিয়৷ রাস্তায় এমন ভিড় জমিয়! ছিল 

যে যানবাহন চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এ গঠিত জন্তটি 

সকলকেই সেদিন নিরাশ করিল। এমন কি বনু অপেরা গ্রাম এবং 

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের প্রভাবেও সে ল্যাজ একচুল নড়িল না। সাইয়ন হাউসের 
একটি ইতিহাস আছে। পূর্বে এটি পঞ্চম হেনরি প্রতিষ্ঠিত একটি মঠ 
ছিল-_-ইহ1! সাইয়নের সেন্ট সেভিয়র ও সেপ্ট ব্রিজেটের নামে উৎসগাকৃত 

ছিল। অষ্টম হেনরি এই সম্পত্তির অভিভাবকত্ব সমারসেটকে দান করেন, 
এবং তিনি ইহাকে প্রাসাদে পরিণত করেন। পরে এটি ডিউক অত 

নর্দামবারল্যাণ্ডের অধীনে আসে । ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের মৃত্যু হইলে এই স্থান 
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হইতে লেডি জেন গ্রে টাওয়ার অভ লগ্নে গিয়! ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে 

তাহার দাবি পেশ করেন। এবং এই স্থান হইতেই, প্রথম চার্লস এর 

শিরশ্ছেদের পূর্বে তাহার সন্তানদের সেণ্ট জেমস প্যালেসে পিতার জ্ঙ্গে 
সাক্ষাৎ করাইবার জন্য লইয়া যাওয়া হয়। 

এক বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে আমি বিশ্ব-বিগ্ভালয়ের একটি অনুষ্ঠান 
দেখিতে ক্যামব্রিজে গিয়াছিলাম। অনুষ্ঠানটি সার জর্জ বার্ডউড, সার 

এডওয়ার্ড বাক ও নরনিংগড়ের মহারাজাকে এল্এল-ডি উপাধিদান 

উপলক্ষে । যাত্রার জন্য স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা! হইয়াছিল । সেখানে 

পৌছানর পর অভ্যর্থনা সমিতি আমাদের তত্বাবধানের ভার লইলেন। 
এই সমিতি টাঁউন কর্পোরেশনের কতৃপক্ষ ও বিশ্ববিদ্তালয়ের কর্তৃপক্ষ 
দ্বারা যুগ্মভাবে গঠিত হইয়াছিল। নান! দর্শনীয় দেখিবার পর আমরা 
রলাস্ত বোধ করিলে আমাদিগকে গিল্ড হলে লইয়া যাওয়া হইল। 

সেখানে আমাদের সম্মানার্থে খুব চমৎকার ভোজের আজোজন করা 

হইয়াছিল। বিশ্ববিভ্ালয়ের অনুষ্ঠান সেনেট হাউসে অপরাহে আরস্ত 
হইল। হাউসটি দেখিতে খুব সুন্দর, করিন্থিয়ান স্টাইলে নিগ্নিত 
স্তম্তগুলির শীর্ষ বা ক্যাপিট্যাল রোমের জুপিটার মন্দিরের স্তম্তশীর্ষের 

অনুসরণে নিমিত। সীলিং খুব উচ্চাঙ্গের অলঙহ্করণে সজ্ভ্বিত এবং মেঝে 

কালে! ও শাদা মাবলে নিমিত। মঞ্চে ভাইস চ্যানসেলর ও বিশ্ববিচ্ঠালয়ের 

অন্যান্য সভ্যগণ উপবিষ্ট ছিলেন। আমর। এই মধ্যের পাশে আসন দখল 

করিলাম । আগার গ্র্যাজুয়েটদের সংখ্যা কয়েক শত হইবে, তাহারা 
উপরের গ্যালারিতে বসিয়াছিল । এবং সেই উচ্চ স্থান হইতে তাহারা 

মঞ্চে উপবিষ্ট কর়ৃপক্ষ ও অধ্যাপক মণ্ডলীর উদ্দেশে নান! রকম রসিকতা 

নিক্ষেপ করিতেছিল। এ বই স্ষতি ও কৌতুকের পরিচায়ক । উদ্দিষ্ট 
সকলেই ইহা নম কৌতুকের সঙ্গেই গ্রহণ করিলেন। আমরা অনুষ্ঠানের 
অন্যান্স অংশ অপেক্ষা এইটিই বেশি উপভোগ করিয়াছিলাম। প্রথমে 

ভাইস চ্যানসেলরের ভাষণ দ্বার! অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। তাহার পর 
যশহারা ডিগ্রী গ্রহণ করিবেন তাহার! একে মঞ্চে আনীত হইলেন। 

একজন প্রোফেনর ল্যাটিন ভাষায় একটি বক্তৃতা দিলেন। ছাত্ররা 
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মাঝেমাঝে নানা মন্তব্য করিয়া বাধা স্ষ্টি করিতেছিল, প্রোফেসরটিও 
হাসিমুখে তাহার জবাব দিতেছিলেন। বক্তৃতা দিতে দিতেই কৌশলে 
মুখ ফিরাইয়া জবাব দিতেছিলেন। যাহ! শুনিলাম তাহার সব কথার 
অর্থ বুঝিতে পারি নাই, মোটামুটি ভাবার্থটা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। 
বক্তৃতা শেষ হইলে সম্মানস্চক আচ্ছাদনে নৃতন ডিগ্রীপ্রাপ্ত ডক্টরকে 

সজ্জিত কর হইল। অতঃপর তাহার স্থান দ্বিতীয় জন গ্রহণ করিলেন। 
তারপর তৃতীয় জন। এইভাবে অনুষ্ঠান শেষ হইল। কিস্তু ছাত্ররা 
এখনও তৃপ্ত নহে, তাহাদের ইচ্ছা আরও বক্তৃতা চলুক, কিন্তু সে ইচ্ছা 
তাহাদের পুরণ হইল না। 

আমর! বিশ্ববিগ্ঠালয়ের গ্রন্থাগার দেখিতে গেলাম । এখানে চার 
লক্ষ ছয় হাজারের উপর গ্রন্ত আছে, উপরন্ত বহু পাওুলিপিও রক্ষিত 
হইয়াছে। ইহার পর কিংস কলেজে গেলাম । ১৪$১ সনে ষষ্ঠ হেনরি 
কতৃকি এই কলেজটি স্থাপিত হয়। এখান হইতে আমরা একটি সুন্দর 
চ্যাপেলে গেলাম, তাহার সকল অংশের সকল বেশিষ্ট্য গুলি শ্রদ্ধেয় গাইডগণ 
আমাদের দেখাইীলন। আমার সর্বাপেক্ষা ভাল লাগিল রঙীন কাচের 
জানালাগুলি, এগুলির উপর বাইবেলের কাহিনী চিত্রিত ছিল। এই 
চিত্রগুলি ১৫১৫ হইতে ১৫৩১ সনের মধ্যে নির্সিতি। কিংন কলেজ 
দেখিবার পর আমরা আরও ছুইটি কলেজ পরিদর্শন করিলাম। ইহাদের 
একটির অঙ্গনের একটি গাছের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইল। 
শুনিলাম ইহা! মিলটন কতৃক রোপিত হইয়াছিল। এই গাছ হইতে 
একটি পাতা ছি'ড়িয়া লইলাম। 

মেসার্স রান্সম্স সিম আও জেফিস আমাদিগকে ইপসউইচে 
অবস্থিত অরওয়েল কারখন! দেখিতে নিমন্ত্রণ জানাইলেন। এইখানে 
প্রতি বৎসর বছ কৃষি যন্ত্রাদি নিমিত হয়, এবং এখান হইতে পৃথিবীর নানা 
স্থানে রপ্তানি কর! হয়। গ্রেট ইঠ্টার্ণ রেলওয়ে আমাদের জন্য একখান! 
স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এই ট্রেনে আমরা ইপসউইচের 
বিপরীত দিকে জিপিং নদীর তারে অবস্থিত একটি স্থানে গিয়া উপস্থিত 
হইলাম। অরওয়েল ওয়ার্ক-এর একটি স্টীমারে আমরা মদী পার 
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হইলাম। স্টীমারের ডেকে দীড়াইয়৷ আমরা ইপসউইচের অদূরে জার্মান 
সমুদ্র দেখিতে পহেতেছিলাম, সেখান হইতে সমুদ্র বারো! মাইল দূরে । 
এখানে নান! দর্শনীয় স্থান দেখিলাম, ইপসউইচের এই সব বৈশিষ্ট্য বিষয়ে 
শহরের লৌকেদের খুব গর্ব। গ্রেট ব্রিটেনের যেখানেই গিয়াছি, 

সেখানেই স্থানীয় লোকদের নিজ নিজ শহর বিষয়ে গবিত হইতে 
দেখিয়াছি । আমাদের কাছে তাহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছে “শহরটি কেমন 

লাগিল ?” ইহাতে অন্যার কিছু নাই, কারণ নিজ নিজ স্থানের উন্নতির 

জন্য সে-সব স্থানের অধিবাসীরা নিজেদের ব্যক্তিগত কলহ থাঁকিলেও 

তাহ! ভূলিয়া এক যোগে কাজ করে । টাউন হল, লাইব্রেরী, মিউজীয়াম 

এবং অন্যান্য স্থায়ী সর্বজনীন ব্যবহার্ধ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তৃলিবার জন্য 
মোটা অর্থ দান করে। এমন কি ইপসউইচের ন্যায় ছোট শহরেও 

রেনেঈ্ান ভঙ্গিতে নিমিত একটি টান্টন হল আছে, একটি মিউজীয়াম 

আছে। বিজ্ঞান ও সাহিত্য শিল্প শিক্ষার বিগ্ভালয় আছে, একটি কর্ণ 

হল আছে, পাবলিক হল আছে। আটগ্যালারি আছে, গবেষণার জন্য 

বুক্ষোগ্ভান আছে, যাত্রীদের জন্ত ইনসটিট্যুট আছে, কর্মরত লোকদের জন্য 

কলেজ আছে। অন্যান্ত দর্শনীয়ের মধ্যে 9291105/6+5 77005০নামক 

একটি প্রাচীন স্থাপত্য ভঙ্গির অক্টালিক দেখিলাম । উর্ঘটারের 

যুদ্ধের পর দ্বিতীয় চার্লস এইখানে লুকাইয়া! ছিলেন এবং এখানকার 
পাবলিক হাউস (মদের দোকাঁন) ডিকেন্স-এর স্থ্ বিখ্যাত চরিত্র 

মিস্টার পিকউইকের নৈশ অভিযানের স্থান রূপে খ্যাত হইয়! রহিয়াছে। 

অতঃপর আমর! অরওয়েল কারখানা দেখিতে চলিলাম। অরওয়েল 

নদীর নামে ইহার নামে ইহার নানকরণ হইয়াছে । এখানে একটি 

ফাউনড়ি বা ঢালাইয়ের কারখানা আছে। এই কাঁরখানাটি ওদেশের 

সববৃহৎ আলো! হাওয়ার ব্যবস্থাযুক্ত কারখানা । এখানে অবিরাম গলিত 

ধাতু পাত্রে বাহিত হইয়া ছাচে ঢালাই হইতেছে। প্রতি বৎসর এখানে 
লক্ষ লক্ষ লাঙউলের ফল প্রস্তুত হইয়া থাকে । ফাউনড্রি হইতে আমরা 

কামারের কারখানায় গেলাম। এখানে বহুসংখ্যক চুল্লি আছে, সেখানে 

লৌহ দণ্ড উত্তপ্ত করিয়া! তাহা হইতে নান! হাতিয়ার নিগিত হইতেছে । 
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বাষ্প পরিচালিত শস্ত মাড়াইয়ের যন্ত্র দেখিলাম, ইহ! গ্রীষ্মগ্রধান দেশের 
পক্ষে খুব উপযোগী । কারধানার প্রতিনিধিগণ আমাদের জন্য উত্তম 

লাঞ্চের আয়োজন করিয়াছিলেন । বলা! বাছুলা, ইহারা কে আমাদের 
বেশি খাতির করিবেন তাহ! লইয়! প্রতিযোগিতা করিতেছিলেন। মিস্টার 

জেফ্রিস, তাহার স্ত্রী ও সম্ভানগণ বিশেষ ভাবে আমাদিগকে যত্ব 
করিতেছিলেন। কাশ্মীর রাজ্যের একজন বড় অফিসার তাহাদের সঙ্গে 
বাস করিতেন, তাহার নাম মিস্টার আর, বি. মুখান্দি। কাশ্মীরের 
মহারাজ! তাহাকে ওখানে পাঠাইয়াছিলেন কৃষি ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার 
উদ্বোশ্টে। সবাই তাহার খুবই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এবং জেফ্রিস 

দম্পতি ও সম্তানগণ মিস্টার যুখাঞ্জিকে তাহাদের শ্রদ্ধা জানাইবার জন্য 
আমাকে অনুরোধ করিংলন ৷ আমি তাহাদের ছোট্ট মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা 
করিঙ্গাম, তোমার কথা তাহাকে কি জানাইব ? সে বলিল, 091৬6 109 
106 (০ 7৬017, 1/1010109101,7 
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গ্রেট ব্রিটেনের সকল বড় শহরই আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া কে কত 

বেশি আ'তথেয়তা দেখাইতে পারে ভাহার জন্য প্রতিযোগিতা চালাইতে 
লাগিল । ইহাদের মধ্যে ম্যানচেস্টারের আয়োজনকে অন্যতম সর্বাপেক্ষা 

জাকজ্জমকপূর্ণ এবং সুন্দর বলা চলে। এই নানা জাতীয় লক্ষ কর্মীর 
ভিডওয়ালা শহরের উৎপন্ন বস্ত্র পৃথিবীর নানা দেশে ব্যবহৃত হয়। 

অত্যাচারিত নাপিত রিচার্ড আর্করাইট (পরে সার রিচার্ড আর্করাইট) 

কিংবা ঘড়িনির্মাতা জন কে, কিংবা তস্তবায় জেমস হারগ্রীভস কি কখনও 

ভাবিয়াছিলেন যে ওয়াট।র ফ্রেম অথব। স্পিনিং জেনি একদিন পৃথিবী'র 
তস্থশিল্পে বিপ্লব আনিবে? এবং তাহার সাহাযো ইংলাগ্ড অপরিমিত 

উপাঁজন করিবে, 'এবং পৃথিবীর অনেক অংশে ইহ] যুদ্ধের, সম্পত্তি লাভের 
এবং ট্যাক্সের গৌণ কারণ হইবে ? অথবা! তাহারা কি ভাবিতে পারিয়া- 
ছিলেন যে তাহাদের এ সব আবিষ্কার, যাহ! প্রথমে ভুল বোঝার ফলে 
লোকের নিকট আমল পায় নাই, তাহ! হইতে পরে আম্বষঙ্গিক অনেক 

বড় বড় কারখান। প্রতিষ্ঠিত হইবে, বিরাট বিরাট এঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, 
যন্ত্রের কারখানা, বিস্তৃত ব্লীচিং প্রতিষ্ঠান এবং আরও কত অনুরূপ শিল্প 

উৎপাদন এজেন্সি গড়িয়া উঠিবে? অথচ এ সমস্তই সম্ভব হইয়াছে। 

আমি ত কখনও রিচার্ড আর্করাইট, অথবা জন কে, অথবা জেমস 

হারগ্রীভস-এর মত ব্যক্তি দ্বিতীয় আর দেখি নাই। কিংবা তাহাদেরই 
মত অত্যাচারিত তাহাদের একই পথের পথিক পূর্ববর্তগণ_-জন ওয়াইয়াট, 
লুই পল এবং টমাস হাইজ-এর মত ব্যক্তিও আর দেখি নাই। ই"হাদের 
পরবতাশ শব্দহীন স্থতাকাট1 যন্ত্রের উদ্ভাবক ক্রম্পটন, কান্ডিং মেশীনের 

উদ্ভাবক -__ভায়ার, বাম্পচালিত তাতের উদ্ভাবক ও উদ্ধত সংস্করণের প্রবর্তক 

_-কাঠরাইই, শার্প রবার্টস এবং হরকৃস, ড্রেসিং মেশিনের উদ্ভাবক জনসন 

ও র্যাডক্লিফ, অথবা কুমিং মেশিনের উদ্ভাবক জোশুয়া হাইলম্যান-_ 

ইহাদের সম্পর্কেও সেই একই কথ ৷ আমাদের ম্যানচেস্টারের নিমন্ত্রণকারী 
আমাদিগকে সর্বোৎকই হোটেলে রান্কীয় সম্মানে অভ্যর্থনা! করিলেন 

১৩ : 
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এবং কাপড়ের কলের সমস্ত বিভাগ দেখাইয়া! আমাদের মানসিক আনন্দ 

দান করিলেন। 

এই ভাবে একশত কুড়ি বৎসর পুরে ব্রিটিশ ভূমিতে যে বীজ বপন 
করা হইয়াছিল তাহা ভিতরের দিকে দ্রুত মূল চালন৷ করিয়া বৃক্ষের পুষ্ট 
ও ফল ফলাইবার কাজ সম্পন্ন করিয়াছে । ইহাতে ম্যানচেস্টার, জ্যাঙ্কাশিয়র 

এবং সমগ্র ত্রিটেনের পরম উপকার হইয়াছে, এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে 
দেখিলে দেখ। যাইবে পৃথিবীর উপকার হইয়াছে । এই একই জাতি 

এ একই বীজ ভ'রতের জমিতেও বপন করিয়াছে, কিন্তু স্রবেরির বীজ 

সাহারা মরুতে বপন করিলে যাহ! হয়, ভারতেও তাহাই হইয়াছে । 

কেনন! হই দেশের জাতীয় চরিত্রে পার্থকা রহিয়াছে । দশহাজার স্পিগুল 

বা! টাকু যুক্ত কাপড়ের কল ও গ্রামা তাতে যে পার্থকা, প্রায় মেই পার্থক্য 

রেলওয়ে ট্রেন ও গোরুর গাড়ীতে । ইঠা জতিশয়েক্তি হইতে পারে, তবু 

ইহ] হইতে ব্রিটিশ ও ভারতীয় জাতির চরিত্র মাধো যে পার্থকা রহিয়াছে 
তাহা মোটের উপর বুঝা যাইবে । ম্বীকার করা আমার পক্ষে নিরু'দ্ধিতর 

কাজ হইবে তবু বলি, আজ যদি জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের 
দ্বারা চালিত সরকার গঠিত হয় তা৮1 ব্রিটিশ জাতির সরকারের ন্যায় 

সফল হইবে ইহাতে আমার ঘের সন্দেহে আছে। নির্বাচনে সম্পূর্ণ 

স্বাধীনতা পাইলে কি ধরনের লোককে তাহারা নিবাচিভ করিবে তাহাই 
ভাবি। ঘাহ।ই হউক, দেশের যে অবস্থা চলিতেছে, তাহ! হইতে আমি 
অনুমান করি, বর্তমানে দেশের লোকের যে চরিত্র বা মনোভাব তাহাতে 

এই লোকদের ভিতর হইতে যাহাদিগকে ছাকিয়া আনিয়া নিবাচিত করা 

হইবে, তাহার! ক্ষমতা হাতে পাইবামাত্র প্রথমেই গোহতা। সমস্ত! বিষয়ে 

প্রশ্ন তূলিবে। 

গোহতা। নিবারণ খুবই উত্তম কাজ সন্দেহ নাই। এবং ইহার বিরুদ্ধে 
আমার কিছু বলিবার নাই। পক্ষান্তরে একজন হিন্তুরূপে এবং 

ব্রাঙ্মণরূপে, এবং বিশেষভাবে আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষের 

মনোভাবের প্রতি সম্মানবশতঃ গোহত্যা নিবারিত হইলে আমি আনন্দিতই 
হইব, আরও আনন্দিত হইব, যদ্দি মানুষের দ্বারা বা অন্ত প্রাণী দ্বারা সকল 
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প্রাণীহত্য। নিবারিত হয়, এবং সমস্ত বিশ্ব, শাস্তি, প্রীতি, এবং শুভ ইচ্ছায় 

পূর্ণ হইয়া উঠে__কোথাও ঈর্ধা, যুদ্ধ, বেদনা, ব্যাধি ও মৃত্যু না থাঁকে। 

কিন্ত ইহা ত জগতকে আমার মনের মত করিয়া গড়িয়া লইবার ইচ্ছ1। 
বিচিত্র সার্থক, প্রশ্নের অতীত, সমালোচনার অতীত করিয়া মিলাইয়। 

দিবার উপযুক্ত কোনও কাটাছাট পরিকল্পনা আমার নাই। সেজন্য আমি 

বিনীত ভাবে চিন্ত! করিতেছি-এই গোরক্ষা আন্দোলন মাত্র আংশিকভাবে 

সফল হইতে পারে একমাত্র নীলগিরির সংখ্যালঘু টোডাদের মধো। 

নীলগিরির টোডাদের প্রতি গোষ্ঠীপতির মৃত্যুতে তাহার বিদায়ী আত্মার 

সঙ্গে তাহারা বহুলংক মঠিষ হতা। করিয়া! থাকে এই প্রথার বিরুদ্ধে 

নীলগিরির কলেকটর ব্যবস্থা অবলম্বন করাতে উহার কিছু সংযত 

হইয়াছে, বলি দিবার জন্য মহিষের সংখা। কমাইয়াছে । অথবা যে জাতির 
মধ্যে এত চারণ ভুমি আছে যে গোরুর সংখা। সীমাহীন বৃদ্ধি পাইলেও 
কোন অস্বিধা হইবে না, তাহাদের মধ্যে গে।রক্ষা আন্দোলন সফল হইতে 

পারে। বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত হিন্লুজাতি টাদ ধরিপার জন্য হাত বাড়াইতেছে। 
এই ছিন্তুজাতি তিন সহন্র বৎসর পূর্বের শৈশবে যাহা পাইবার জন্য কাদিত, 
সেই জাতি বৃদ্ধ হইয়া সেই সব তুচ্ছ খেলনার জন্য কাদিতেছে, এ দৃশ্য 

কৌতুককর। কিন্তু তরুণ ভারতের পক্ষে সমকালের উপযুক্ত জিনিস 

চাওয়াই যুক্তিসঙ্গত। বর্তমান অবস্থায় আরও একটি জিনিস প্রয়োজন । 
অর্থাৎ সমস্ত দাবি এমন খোলাখুলি এক প্রকাশ্য ভিত্তির উপর স্থাপন 

করিতে হইবে যাহাতে সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তিও বুঝিতে পারে যে, ইহার মধো 

কোনও দ্বিগারণ 'অথনা অলাধুত। প্রচ্ছন্ন নাই। গোরক্ষ। আন্দোলন যে 
অর্থনৈতিক অবরণে ঢ।কা হইয়াছে, যাহার স্তার দৈর্ঘ্য অনেক কিন্তু বয়ন 
ও বিশ্যাপ দৃঢ় তাহীন। গোরক্ষা প্রশ্নের গোড়াতেই একথা অন্থমান কর! 

অসম্ভব যে, সীমাহীন সংখাক গোরুর জন্য সীমাহীন পরিমাণ খাছ সরবরাহ 

করা চলিবে । পশ্ুখান্ভের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুমাত্র চিস্তা 

না করিয়া, যে হারে উহাদের সংখ্য! বৃদ্ধি পাইতেছে তাহ! না ভাবিয়া এবং 

যে হারে চাষের জম কমিয়! যাইতেছে সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া অরণ্য- 

সম্পদ রক্ষার জন্ত যেরূপ কঠোরতা ঘবলম্বন করা হইতেছে তাহা বিবেচন! 
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না করিয়াও একথ। ভাব! যায় না যে যত গোরু, তত খাছ মিলিবে। 

ভারতবর্ষ হইতে সমস্ত মানুষকে বিদায় করিয়া সমস্ত মহাদেশটিকে শুধুমাত্র 
গোরুতে পুর্ণ করিয়া তুলিলেও যত গোর, তত খাছ মিলিবে করপন। করা 
অসম্ভব। সম্ভবতঃ এ অস্ভুবিধা দূর করা সম্ভব হইবে এই অনুমান করা 
হইয়াছে, কারণ দিনে দিনে অল্লাহারের দরুন কয়েক পুরুষের মধ্যেই 
জাপানীদের খেলনা-উদ্ভানের গাছের মত গোরু ছাগলের চেহার। পাইবে 

এবং ছোটনাগপুরের উচ্চভূমিতে পাথরের মধ্যে খান্ঠ সন্ধানরত বামনাকার 

পশুর ন্যায় ছোট হইয়। যাইবে । এই জাতীয় মোক্ষম যুক্তির সাহায্যে 

পশুখাগ্যের সামান্য অন্ুবিধার মীমীংস। কর! হইয়া! থাকিবে, কিন্তু বর্তমান 

অবস্থা আরও তুচ্ছ কয়েকটি বিবেচনার কথা স্মরণ করাইয়।! দিতেছে । 

এঁ যুক্তির সাহায্যে দূর করা যাইতেছে না। যথা-_গোরক্ষকদের যুক্তি 
অনুসারে অর্থ নৈতিক দিক হইতে ছুধের জন্য গোর পালন কর! অনেক বেশি 
লাভজনক, এবং ইহা তাহারা অঙ্ক কষিয়। প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু 

যে ব্যক্তি কশাইখানায় গে।রু বিক্রির জন্ত লোকেদের উপর চাপ দেয়, 

তাহাকে কোন্ আইনে নিরস্ত করা যাইবে, সে কথা স্পষ্ট করিয়! বল। হয় 
নাই। যদি বেশি লাভের জন্য দুধের গোর রাখিতে হয়, তাহ হইলে 
যাহারা কম লাভে গোর কশাইদের কাছে বিক্রি করে তাহারা অবশ্যই 
তাহ! কাহারও চাপে পড়িয়া করে । নানা কারণে আগের অপেক্ষা গোরুর 

চাহিদ! কমিয়া গিয়াছে, তাহার স্থলে মহিষের প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
কিন্ত গোহত্যা আন্দোলন নিছক ধমীয় আন্দোলন, এবং ইহাকে সেই 
ভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। ঠে সব গ্রন্থে আমাদের পুর্ধপুরুষদের 
গোহত] এবং গোমাংস ভক্ষণের কথা আছে, সেই গ্রন্থের সেই অংশ বাদ 

দিতে হইবে, ব্যাখ্যার তোড়ে ভাগাইয় দিতে হইবে, অথবা মিথ্যা অর্থ 
আরোপ করিতে হইবে, তাহার পর আমাদের গোমাংস বঙ্জিত ধর্সে, 
পৃথিবীর ১৩৭ কোটি মান্ুষ-যাহারা এই মাংসকে বিধিসঙ্গতরূপে খান 
বলিয়া জানে তাহাদিগকে দীক্ষা দিতে হইবে । যে আইনের পিছনে 
আশিহাজার ব্রিটিশ বেয়নেটের সমর্থন রহিয়াছে, ধর্মের নামে একটি 
খাস্াভানকে নিষিদ্ধ করিবার জন্য সেই আইনের সাহায্য প্রার্থনা করা 
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বিপজ্জনক ! ভিন্ন ধর্মীয় কোটি কোটি মানুষের কাছে গোমাংস অতৃপ্তিকর 
নহে। তাহাদেরও অনেক বিষয়ে দু মত আছে। আমাদিগকে ধাহার! 
শাসন করিতেছেন, তাহার! মৃতিপুদ্জাকে পাপ বলিয়া! গণ্য করেন। এক 
ধর্মের মতে আত্মিক জগতের অতি গ্রীষ্ম মগ্ডলে প্রবেশ করিবার ছাড়পত্র 

ধূমপান। আবার এক ধর্মের মতে তেল চকচকে পুষ্টপুষ্ট ব্রঙ্ষণের হাতে 
একটি টাক! গুজিয়! দিলে স্বর্গে যাইবার পরিচয় পত্র মিলে । যদি অন্যের 
আচরিত প্রথা তোমার নিকট পাপ বলিয়। গণ্য হয় তবে তাহা আইনের 
সাহায্যে জোর করিয়া বন্ধ করিবার প্রথা প্রচলিত কর, তাহা হইলে 

তোমার কোন আচরিত প্রথাকে তাহাদের কাছে পাপ মনে হইলে তাহার। 

যদি তাহা বন্ধ করিতে চাহে, তাহা হইলে তুমি আপত্তি করিবে কি? এই 

গোরক্ষা আন্দোলন বর্তমানে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই গত শতাব্দীতে 

দিল্লীর সাম্রাজ্য যখন ভিত্তবিসমেত কাপিতেছিল, ভাঙিয়। পড়িনার দেরি 

নাই, তখনও সম্রাট বাহাছুর শাহ উদয়পুরের রাণ! অজিত সিংহের বিরুদ্ধে 
যে সব কারণে যুদ্ধ ঘোষণ! করেন এই গোহত্যার বিষয় তাহার অন্যতম । 

জাতীয় মন কোন্ দিকে বহিতেছে সেই দিকটি দেখাইবার জন্তই এই 
সব প্রসঙ্গের অবতারণা করিল।'ম। আমাদের দেশের লোকদের যদি 

নিজেদের পরিচালনাধীন ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে চীনারা 
তাহাদের রেলওয়ে লইয়! যাহা করিয়াছিল, তাহারাও যদি তাহাই করে 

তবে আমি বিম্মিত হইব না। আমাদের শিক্ষিত দেশপ্রেমীর। আমাকে 

মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিয়া! থাকেন, “রেল ওয়ে টেলিগ্রাফ না থাকিলেও 

আমাদের পূর্বপুরুষের! কি স্থখে ছিলেন না? আসল কথা আমরা 
অতীত সম্বন্ধে অজ্ঞ, অথবা অতীতকে তুলিয়া গিয়াছি, বর্তমান সম্বন্ধে 

অসতর্ক এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অন্ধ। কেহ আমাকে বুঝাইয় দিবেন কি 

যে, আমরা যে মাটির উপর বাস করিতেছি, যে বাতাস নাকে টানিতেছি, 

যে আহার আমরা গ্রহণ করিতেছি, যে জল আমরা পান করিতেছি, 

তাহার প্রত্যেকটিতে কি পরিমাণ মরফিয়! মিশান আছে? কারণ আমর! 
যে এই প্রথিবীকে একটি স্বপ্ন জগৎ করিয়! লইয়া তাহাতে ছায়ামৃতির মত 

ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। মানুষের অগ্রগতির গ্রন্থে আমরা যদি আধুনিকের 
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স্থান লাভ করিতে চাহি, তাহ! হইলে প্রথমেই আমাদের জাতীয় চরিত্র 

বদলাইতে হইবে । ইহার উন্নতিসাধন করিতে হইবে। তাহ] যদি না 

করিতে পারি, তবে একটি গভর্মেন্ট আমাদের জাতি অপেক্ষা অন্ততঃ এক 

শত বৎসর অগ্রমর হইয়। আছে, তাহার সংস্কার মাধনের সকল চেষ্ট। ব্যর্থ 

হইতে বাধ্য । তাই আমি আশ! করিতেছি আমাদের জাতীয় কংগ্রেস, 

আমাদের জাতিকে অজ্রতা, হীনতা, কুসংস্কার ও অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রথাগুলি 

হষ্টতে উদ্ধার করিবার কাজে গভমেপ্টকে সাহায্য করিবে । ব্রিটিশ জাতির 

সংস্পর্শে আমিবার ভাগ্য আমাদের দৈবাৎ ঘটিয়াছে। আমরা ইতিপুবে 

জাতিভেদ প্রথার জঘন্যতম রূপটি দেখিয়াছি । যদ অতীত ইতিহাসের 

উপর আরও স্পঃ আলে! নিক্ষেপ কর! যায়, তাহ! হইলে দেখা যাইবে, 

বাহিরের একটার পর একটা আক্রমণের ফলে বংশের পর বংশ হীন্চরিত্র 

হইয়৷ পড়িয়াছে। পরম্পর বিচ্ছিন্ন কোটি কোটি মানুষকে কয়েকজন 

মাত্র উন্নত জাতির মানুষ গান করিতেছে, উন্নত উপায়ে, স্যায়ের দ্বারা, 

বলপ্রয়োগের দ্বার নহে, ইহ! সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম, এবং ইহা 

ব্রিটিশগণ ভারতে সম্ভব করিয়াছে । এই উদার নীতি হইতেই কংগ্রেসের 

জন্ম হইয়াছে, এবং স্বাভাবিক কারণেই। এবং সময় যখন আসিয়াছে, 
তখন ইহা “ন্যাশন্য।ল কংগ্রেষ” বা অন্ত নামে টিকিয়া থকিবে। ব্রিটিশ 

জাতির মধো অবশ্য একটি সম্প্রদায় আছে, সে সম্প্রদায়ের লোকেরা 

ইংল্যাগ্ডকে স্পেন যেমন ছিল তেমন দেখিতে চাহেন । তাহারা ভারতে 

ব্রিটিশের পদানত দেখিতে চাহেন। ইহার ক্ষতির দিকটি সম্পর্কে তাহারা 

অন্ধ। তাহাদের ইচ্ছা পুরণ হইবে না। 
ম্যানস্টোর হইতে আমরা লিভারপুলে গেলাম। বাণিজ্যিক দিক 

হইতে লিভারপুল ব্রিটেনের সবাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শহর । সপ্তদশ শতাব্দীর 
শেষ ভাগে, যখন গুরংক্ষেব দক্ষিণ ভারতে মারহাট্রাদের সঙ্গে সবনাশ। 

যুদ্ধে রত, সে সময় লিভারপুল মাত্র একটি জেলেদের গ্রাম ছিল। এখন 
সেখান হইতে বৎসরে কুড়িহাজার জাহাজ ছাড়িয়া! প্রথিবীর নানা স্থানে 

যায়। ইহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আটলান্টিক পাড়ি দিয়া 

যেসব ব।স্পীয় পৌত আযামেরিকায় যায়। এই জাহাজগুলির মালিক 



আমার ইউরোপ ভ্রমণ ১৯৯ 

প্রধানতঃ “কুনার্ড', 'ইনম্যান” “হোয়াইটস্টার', 'ম্যাশম্যাল? 'গ্যিয়ন” 

'আংকর” এবং “আযালান' পরিবহন প্রতিষ্ঠান। যেসব স্থান আমরা 
পরিদর্শন করিলাম তাহার মধো উল্লেখযোগ্য- কোরিনথিয়ান স্থাপত্য 

স্টাইলের সেন্ট জর্জেন হল, ইহার কক্ষগুলি ন্ুন্দর ভাবে গ্র্যানিট, 
পোরফিরি এবং অন্যান্ত দামী প্রস্তারে অলঙ্কৃত। ইহার গ্র্যাণ্ড হল্-এ 

আড়াই হাজার লোকের বসিব।র স্থান আছে, একটি বৃহৎ অরগ্যান আছে 

তাহার পাইপের সংখা! আট হাজার । আমর! টাউন হল এবং এক্েচেঞ 

বিলডিং-এও গিগাছিলাম। লিভারপুলে একটি বড় লাইব্রেরি আছে, 
বিনা মাশুলে সকলেই এখানকার গ্রন্থ পাঠ করিতে পারে। একটি 

মিউজীয়াম আছে, বাক্তিগত দানে এটি গড়িয়া উঠিয়াছে। লাইব্রেরিতে 

দেড় লক্ষের বেশি বই আছে। 

লিভ।রপুল হইতে আমর! বর্কেনহেডে উপস্থিত হইলাম। এই শহরটি 
মারপি নদীর অপর পারে । এই শতাব্দীর আরস্তে এটি একশো জন 

অধিবাপীর একটি গ্রাম মাত্র ছিল, এখন এটি মস্ত বড এক শহর । এখানে 

এখন বিস্তৃত কইয়া সমূহ নিমিত হইয়াছে, বড় বড় জাহাজ প্রস্তত হয় 
এখানে । ইহার বর্তমান লোকসংখ্যা! সহর হাজার । শহরে এখন একটি 

মার্কেট হল, একটি মিউজিক হল, একটি ফ্রী লাইব্রেরি, একটি জার স্কুল 
এবং এক" বড পার্ক রহিয়াছে । লিভারপুল ও বার্কেনহেডের মধো 

অবিরাম ফেরি গ্টানার যাতায়াত করে। আমরা অবশ্য সাম্প্রতিক নদীর 
নিয়ভাগ দিয়া নিমিত টানেল পথে রেলগাড়িতে গিয়াছিলাম। আমার 

স্বদেশবাসী অনেকেই আমাকে জিন্ঞসা করেন, আমি টেমস নদীর সুর 

পথ দেখিয়াছি কি না। পূর্বের দিনে ইহ৷ লগ্ডনের অবশ্যই একটি দর্শনীয় 
জিনিস ছিল, কিন্তু এখন আর তাহা নাই, কারণ এখন ইহা অপেক্ষা অনেক 

বড় টানেল অধিকতর এপঞ্রিনিয়ারিং নৈপুণ্যে গঠিত হইয়াছে । মারসি 
নদীর টানেল কত দীর্ঘ তাহ! ঠিক বলিতে পারিব না, কিন্তু পার হইতে 

যতট। সময় লাগিয়াছিল তাহাতে মনে হয় এটি তিন হইতে চারি মাইল 

দীর্ঘ। নদীটি এইখানে খুব গভীর বলিয়! বোধ হয়, কারণ যেখানে রেল 
পাতা হইয়াছে, সেই স্তরে পৌছতে আমাদের লিফট। কয়েক শত ফুট 
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নিচে নামিয়াছিল। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যদি টানেল নির্মীণের 

অধিকার পাওয়। যাইত, তাহা হইলে সেটি অন্য সব টানেলের গৌরব 

নান করিতে পারিত। এখান হইতে পুনরায় লিভারপুল, তাহ্যর পর 
চেন্টার, সেখানে ডিউক অভ ওয়েস্টমিনস্টারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ । 

আমাদের শেষ দর্শনীয় স্থান-_ব্রিস্টল, বাথ এবং ওয়েল্স। ব্রিস্টল 
লগ্ডন হইতে একশে। আঠারো মাইল দূরে এবং রেলপথে মাত্র তিনি ঘণ্টায় 

পৌছান যায়। আমরা ১৮৮৬ সনের ৬ই জুন ব্রিস্টলে আসিলাম। মেয়ার 
এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। অপরাহে 

মার্যান্টন হল-এ লাঞ্চ। নিমন্ত্রণকারী_ মাচ্যান্ট ভেনচারার্স । এই 

সমিতি মধ্যযুগের বণিক সমিতিগুলির অন্যতম । এগুলি এককালে 

ব্রিস্টলে স্থাপিত হইয়ছিল। কখন হইয়াছিল তাহ ঠিক জানা যায় না, 

কিন্ত যে সব রেকর্ড আছে তাহা হইতে দেখা যায় ১৪৬৭ সনে এই সমিতিটি 

পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত এবং ১৫০০ সনে ইহার কার্ধধারা ও পরিচালন। বিধি রচিত 
হইয়াছিল। ব্রিটিশ ধনসম্পদ বৃদ্ধির মূল এই সব সমিতি । কারণ 

ইহারাই সবকিছু হারাইবার ঝুঁকি লইয়া বিদেশে রপ্তানি বাণিজ্য 
চালাইয়াছিল। এবং সেই জন্যই ইহারা “ভেনচারার্”। আমাদের 
দেশের সঙ্গেও ইহাদের পরিচয় আছে, কারণ তাহার! পুর্ব দেশে বাণিজ্য 

বিস্তারের জন্য আঙ্গিয়ছিল। ব্রিস্টলের “মার্যান্ট ভেনচারস”ও নিক্ষিয় 

ছিল না। দলিল হইতে জানা যায়, ইহারা অবিরাম বাণিজ্য উদ্দেশ্যে 

বিদেশ যাত্র। করিয়াছে । ইহার! ভাজিনিয়া এবং নিউ ইংঙাণ্ডে উপ- 

নিবেশ গড়িয়াছে। এই সমিতিই উত্তর পশ্চিম পথে ভারতে আসিবার 

চেষ্টা করিয়াছিল। ব্রিস্টলের বন্দরগুলি ইহারাই স্থাপন করিয়াছিল | 
ইহার বহু লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের জনক। অতিথিদের আপ্যায়ন 
করা হইল ম্যানসন হল-এ। ব্রিস্টলের মেয়ার-পত্বী ক্রিফটনের 

ভিকটোরিয়। রুম্ন-এ বল-নাচের আয়োজন করিয়াছিলেন। ম্যাড্রিগ্যাল 
কনসার্টেই আমর খুব বেশি আনন্দ পাইয়াছিলাম। ইহা ব্রিস্টল 
ম্যাড্রিগ্যান সোসাইটি কর্তৃক ব্রিস্টলে অনুষিত হইয়াছিল । ম্যাড্রিগ্যালের 
অর্থ প্রেমসঙ্গীত। ইংল্যাণ্ডের সবত্র ইহার খ্যাতি আছে। জগুন 
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ম্যাড্রিগ্যাল সোসাইটির 'প্রে্সিডেট ১৮৪৩ সনে বলিয়াছিলেন, শু 9০৪ 
ঘা) €0 1000৬ 1) ৪. 15801159115, £০ 6০ 73115001. ইহার 

পর নান! স্থান পরিদর্শন করিলাম, তন্মধ্যে উইলিস কম্পানির তামাকের 

কারখানা উল্লেখযোগ্য । সবই কলে হইতেছে তামাক কাটা সিগারেট 

তৈয়ারি-_সব। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে পাতা আনিয়। ইহারা 
নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রস্তুত করিয়া লয়। দেখিয়া হুঃখ হইল যে 
ইহার। ভারতবর্ষ হইতে কোনে! তামাক পাত। লয় না। 

প্রত্যেক ভারতীয়ের পক্ষে রাজ! রামমোহন রায়ের সমাধিকে শ্রদ্ধা 

নিবেদন করা একটি ধর্মীয় কর্তব্য। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, গুড়ি গড়ি 
বৃষ্টি পড়িতেছিল। সেদিন সেই ১৮৮৬ সনের «ই সেপটেম্বর, আমি সেই 
সমাধির পাদদেশে জানু পাতিয়া বসিয়! প্রার্থনা! জানাইলাম-_-“ঈশ্বর 

আমাদিগকে সত্যের পথ দেখাও, এবং আমি ধাহার সমাধিক্ষেত্রে বসিয়। 

প্রার্থন। জানাইলাম-__ঈশ্বর আমাদিগকে সতোর পথ দেখাও, এবং আমি 
বহার সমাধিক্ষেত্রে বসিয়া আছি, তিনি জীবনে যেরূপ করিয়াছেন, তেমনি 

আমাদিগকে শক্তি দাও, মনের বল দাও যাহাতে তাহার ন্যায় সমস্ত জীবন 

সত্য পথে চলিতে পারি।” আমি ব্যাকুল হৃদয়ে প্রার্থনা জানাইলাম, 

“যেন আমি কখনও ভীরু না হই।” আরও আমার মনে তখন যে-সব 

ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা আমি প্রকাশ করিতে পারিব না, আমার 

স্বদেশবাসীগণ তাহা অনুমান করিয়া লইবেন। আমি যখন এই ভাবে 

চিন্তামগ্ন ছিলাম, সেই সময় আমার নিকট এক ভদ্রলোক আসিয়। বলিলেন, 
তিনি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিশেষভাবে আমার নিকট প্রেরিত হইয়াঙেন-_ 
রামমোহন রায়ের মৃত্যু বিষয়ে যাবতীয় দলিল তিনি আমাকে দেখাইবেন। 
বর্তমান সমাধিক্ষেত্রে তাহার দেহ লইয়া আমিবার বিবরণও তাহাতে দেখা 

যাইবে । আমি সে সব দেখিলাম | কিন্তু সেগুলির বিবরণ দেওয়া! এখানে 

অনাবস্টক, কারণ তাহা বাংল! বা ইংরেজী অনেক গ্র-স্থর অস্তভূক্তি 
হইয়াছে। ভারাক্রান্ত হাদয়ে আমি এ স্থান ত্যাগ করিলাম; শুধুবেদনাপূর্ণ 

হাদয়ে ভাবিতে লাগিলাম, রাজ! রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর আমরা 
আমাদের সমাঞ্জের বছ আবর্জন৷ দূর করিতে কতটুকু চেষ্টা করিয়াছি 
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ব্রিস্টলে ছুইজন বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল- তাহাদের 
নাম মিস্টার আর সি দত্ত এবং মিস্টার বি এলগ্প্ত। তাহার! সম্প্রতি 
নরওয়ে ভ্রমণ শেষ করিয়া ইংল্যাণ্ডে আলিয়া! পৌছিয়াছেন। গ্রীষ্মের 
মাঝ(মাখি সময়ে তাহার নরওয়েতে ছিলেন, ম্তরাং তাহারা সেখানে 

দীর্ঘকাল অন্তহীন স্্য দেখিয়াছেন। স্ব্যাণ্ডিনেভিয়ার কৃষক সম্প্রদায় 

তাহাদিগকে বিশেষ যতের সঙ্গে আপ্যায়ন করিয়াছেন ; আতিথেয়তা 

তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ সে কথা সপ্রশংস ভাষায় বর্ণন। করিলেন। 

একমাত্র ভ্রিস্টলের অনভ্যর্থনাতেই আমরা বাঙালী দেখিতে পাইলাম, 

অন্যত্র দেখি নাই। সরকারী গন্ধ যাহাতে মাছে, অথবা রক্ষণশীলতার 

স্পর্শ আছে এমন অনুষ্ঠানাদি হইতে তাহার] দূরে থাকেন। নর্থক্রক 
ইপ্ডিয়ান ক্রাবেগড তাহাদের ভিড করিতে দেখি নাই। অথচ ইংল্যাণ্ড 

প্রবাসী ভারতীয় এবং যাহার পুবে ভারতে বান করিয়াছেন তাহাদের 

জন্ত স্থাপিত। ইংল্যাণ্ডের ধাঙালীর। উদারপন্থীদের ক্লা;ব যোগ দিয়া 

থাকেন। ই'হার। উদ্ারপন্থীদের দিকে ঝুঁকিয়াছেন কেন, তাহার কারণ 
অন্ুুসন্ধন কর। যাইতে পারে। বাঙালী পাশ্চ।ত্তা জীবনধার। ও নীতি 

মোটামুটি আত্মস্থ করিয়াছে, সেগন্য শ্রেণী-ন্বাতস্ত্রয ত।হার কাছে অরুচিকর, 

অতএব যাহার! বিশেষ শ্রেণীভুক্ত হইয়া তাহার স্ুবিধাগুলি ভোগ করিতে 

চাহে, তাহাদের সে এড়াইয়া চলে । পাশ্চান্তা শিক্ষার ফলে, স্মরণাতীত 

কাল হইতে হিন্দু সমাজের যে উচ্চ বর্ণকে সে পূজা করিয়াছে, ভাহাকে 
সে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছে, তাহার স্থলে সন্ত পৃজনীয়কে বসাইব'র গরজও 

তাহার নাই। তাহার জিজ্ঞাসা, ভারতীয়র। ব্রিটিশ প্রজারূপে জন্ম-স্বাধীন 

কিন1£ ব্রিটিশ নাগরিকের ন্যায় তাহাদের সমস্ত বিষয়ে অধিকার আছে 

কিনা? এজন তাহাকে কেহ পছন্দ করে না। তাহাকে নিন্দা করা 

হয় এ কারণে যে, সে তাহার স্বাধীনতা ও মাঁসক আট টাক উপার্জনের 

বিনিময়ে কেন মাসিক সাত টাকা বেতনে ব!হিরে যুদ্ধ করিবার জন্য সেন। 

হইতে চাহে না? আরও অনেক সতা মিথ্যা কারণে সে নিন্দিত হয়, 

ইহাতে ব্রিটিশদের সুনাম আমাদের দেশে নষ্ট হইয়া থাকে। তাহার 

অনেক দোষ আছে সন্দেহ নাই, এবং সে দোষ ভারতীয় চরিত্রের মধ্যেই 
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নিহিত রহিয়াছে, এবং এ দোষ অন্য নানা কারণে এবং পরিবেশের জনা 
পমূলে দূর কর! সম্ভব নহে। তথাপি বাঁডালীকে ভারতের স্কটসম্যান 

বল। হইয়। থাকে । ইহা দ্বার তাহাকে প্রশংসাই কর! হয়। এ বিশেষণ 
তাহার নহে, কারণ স্কটসম্যান যাহা করিবে ভাবে, তাহা সে করে। 

বাঙালী তাহার মত স্থিরবৃদ্ধি এবং সকল কাজে দুঢসন্থল্প নহে । স্কটসম্যান 

চিন্তায় গুরুত্ব অর্পণ করে. কাঁজে গ্ুরুতথ অর্পণ করে। বাঙালী অনেক 

সময়েই গুরু চিন্তা করে, নিস্ত কাজ করে জঘু ভাবে। সে আবেগ-সব্ধ 

এবং খেয়ালি। সে ভারতের শিশু ফ্রেঞ্চমান। সে সতক নহে, বিচক্ষণ 

নহে । কিস্তু সমস্ত দে।য সত্বেও, ভারতে, উদার নীতি ও বাঙালীত 

সনার্থক হইয়া দাড়াইতেছে । সে ইংল্যাণ্ডে যায় এট উদ্দেশ্যে যে, সেখানে 

তাহার উচ্চাকাতক্ষার সমর্থক পাইবে । সেইজন্য ইংল্যাণ্ডে গিয়া এক 

দলের সঙ্গে মেশে, অন্য দলকে খুশি রাখিবার চেষ্টা করে না। 

ব্রিস্টল্ হইতে আমর! বাথ নানক শহরে পৌছিলাম | খুব প্রাচীন 

এঁতিহা ও কাহিনী রচিত হইয়াছে ইহাকে থিরিয়া। অবশ্য ইহার 
প্রতিষ্ঠাতার নামের সঙ্গে কোনও দেবতার নাম যুক্ত হয় নাই, এবং স্বর্গের 
কোনও স্থপতিও আসিয়া নির্মাণ করিয়া যায় নাই, কারণ স্বর্গের স্বপতি 

বিশেষ অনুগ্রহভাজনের প্রতি কপাবশতঃ পুণিবীতেও অনেক নগর 
নির্মাণ করিয়া গিাছেন। একটি রাজপুত্র নান তাহার ব্রেডাড-- 

কুষ্াক্রান্ত হইয়! হুঃখে হতাশায় নানা স্থান ঘুরতে ঘুরিতে এইখানে আসিয়া 
পড়ে, এবং স্থানীয় এক কুষিজীবীর শুকর পালনের কাজে নিযুক্ত হয়। 

শুকরদলও রাঁজপুত্রের নিকট হইতে এই মারাস্মক ব্যধির স্পর্শ পায় এবং 

ুষ্টগ্রস্ত হইয়া পড়ে। মালিকের ক্রোধের ভয়ে রাজপুত্র শুকরপালকে 
একটি সুন্দর উপত্যকায় চরাইতে লইয়া যায়| এখানে বন্থ উষ্ণ প্রত্রবণ 

একটি বিস্তীর্ণ জলাভূমির সৃষ্টি করিয়াছিল। এই জলাভূমি দেখিয়া 
শৃুকরপাল তাহার ঈষছুঞ$ জলে গিয়া গড়াইতে লাগিল। এবং রাজপুত্র 
সবিম্ময়ে দেখিল-_শৃকরদের কুষ্ঠ অল্পদিনের মধোই মিলাইয়! গিয়াছে । 
রাজপুত্র আধেন্স শহরে দর্শনশান্ত্র অধায়ন করিয়াছিল, অতএব তাহার 
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মন ছিল যুক্তিপ্রিয়। সে গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিল, এই 
উষ্ণ প্রত্রবণের জল যদি শুকরের উপকারী হয়, তবে তাহ। মানুষের পক্ষেও 
উপকারী হইবে । তাহার ভুল হয় নাই, কারণ সেও ইহাতে আরোগ্য 
লাভ করিল, এবং দেশে ফিরিয়া গেল । যথাসময়ে সে তাহার পিতার 

সিংহামন লাভ করিল। পিতা ছিলেন ব্রিটেনের পতি । রান্ডা হইয়। 
সে এ স্থানের প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতঃ সেইখানে একটি নগর নির্মাণ করিল। 

এই স্থানের অনেকগুলি বাথ বা স্নানাগারের মধ্যে কিংল বাথ কিং ব্লেডাড 

নিমিত বলিয়৷ প্রসিদ্ধ। রাজার একটি মুত্তিও সেখানে আছে তাহার 
সঙ্গে একটি লিপি খোদিত আছে-_-তাহাতে শ্ীষ্টপুর্ব ৮৬৩ কৎসর পূর্বে এই 
সকল স্গানাগার এঁ রাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল রোমানগণও এই 
স্থানের প্রতি আকৃষ্ট হইয়৷ অনেকগুলি মূল্যবান বাথ নির্মাণ করিয়াছিল। 
আমাদের এখানে যাইবার কিছু পূর্বে ৩৬ফুট ৮৫৫ ফুট আকারের একটি 
বাথ সমেত বৃহৎ হল খুঁডয়! বাহির কর! হইয়াছিল। গত শতাব্দীতে 

বাথ একটি স্থাস্থ্যকেন্দ্র পে পরিচিত ছিল। এখন ধনী সম্প্রদায় 

ইউরোপের মিনারাল ওয়াটার খনিজ লবণ পুর্ণ জলের প্রতি অধিক আকৃষ্ট। 
বাথের উষ্ণ প্রস্নবণ বর্তমানে টাউন কর্পোরেশনের সম্পত্তি, এই কর্পোরেশন 

একটি গ্র্যাণ্ড পাম্প রুম নির্মাণ করিয়াছে, খরচ হইয়াছে, দশ হাজার 

পাউওড। এখানকার প্রত্রবণগুলি দৈনিক €৮৫০** গ্যালন জল দিয়া 
থাকে। তাপমাত্রা ১১৭০ হইতে ১২০০ ফারেনহাইট । এই জল গাউট 

রিটম্যাটিজম সায়াটিকা, নিউর্যালজিয়া, প্যারালিসিস, স্সায়ুদূর্বলতা ও 
চর্মরোগের পক্ষে উপকারী । এই জল বিশ্লেষণ করিলে পাওয়। যায় 

১১,০০০১০* ভাগে ক্যালসিয়াম ৩৭৭, ম্যাগনেসিয়াম ৪৭.৪, পটাসিয়াম 
৩৯.৫) সোডিয়াম ১১৯, লিথিয়াম নামমাত্র, আয়ার্ণ ৫.১ সালফিউরিক 
আ্যাসিভ ৮৬৯, কারবনিক আযাসিড (যুক্ত ভাবে ) ৮৬, ক্লোরিন ২৮*, 
সিলিকা ৩০, ট্রনাশিয়াম নামমাত্র, আলকালাইন সালফাইডস নামমাত্র, 

কারবনিক আ্যাসিড গ্যাস স্বাভাবিক তাপ ও চাপে--( প্রতি লিটারে 
কিউবিক সেন্টিমিটার) ৬৫'৩। মোট কঠিন পদার্থ একলক্ষে ১৮৬৪ 

ভাগ। স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ১**১৫। আমি এতটা বিস্তারিত ভাবে 
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বলিতেছি এই উদ্দেশ্টে যে, যদি আমাদের দেশের কেহ ভারতীয় উঃ 

প্রজ্রবণগুলিকে জনপ্রিয় স্বাস্থ্যনিবাসের স্থানরূপে গড়িয়া তৃলিতে চাহেন, 

তাহা হইলে এই তথ্যগুলি তাহার কাজে লাগিতে পারে। কারণ বাথের 

প্রত্রবণে প্রতি সনের জগ্ত ৬ পেনি হইতে ৩ শিলিং পর্যস্ত মূল্য আদায় 
কর! হইয়া থাকে । পানীয় রূপে এই জল প্রতি সপ্তাহে জনপ্রতি ১ শিলিং 
৬ পেনি বিক্রয় কর! হয়। 

১৮৮৬ সনের আগ মাসে আমি ক্বটল্যাণ্ডে গিয়াছিলাম। গিয়াছিলাম 

সমুদ্রপথে, ফিরিলাম রেলপথে । লগুন হইতে এডিনবরা ৩৯৭ মাইল 
দূরে অবস্থিত, রেলপথে নয় ঘন্টা! সময় লাগে। ২৫শে আগষ্ট সেণ্ট 
ক্যাথারিন নামক জাহাজঘাট হইতে “পেংগইন' জাহাজ ছাড়িয়! টেমস 
নদীর ঘোলা জল হইতে নর্থ সীর নীল জলে গাভাসাইল। সেখান 
হইতে সোজা লীথ অভিমুখে চলিল। বহুক্ষণ ধরিয়৷ আমরা স্থলভাগ 
দেখিতে দেখিতে চলিলাম। শ্াদ। রঙের খাড়া পাহাড়গুলি ঢেউ-এর 
অবিশ্রান্ত আঘাতে আঘাতে ভাঙিয়া গিয়া.ছ, কোথাও মস্থণ হইয়াছে, 

কোথাও দূর হইতে সবুজ ক্ষেত নামিয়া সমুদ্রের নীল জলের সঙ্গে আসিয়া 
মিলিয়াছে, গ্রাম ও শহর তাহাদের বাড়িঘরের উপরিভাগ ও গীর্জার 

চূড়াগুলি সমেত ছবির মত দেখাইতেছে। তরঙ্ষিত ক্ষেতের উচ্চভূমি 
সমূহে শ্বেত বিন্দুবৎ গবাদি পশু চরিতেছে। ্ূর্যালোক উজ্জ্বল থাকাতে 
এসব দৃশ্য স্পট দেখ! যাইতেছিল। এই রৌদ্র ঢেউএর সঙ্গে খেল! 
করিতেছিল ও জাহাজের চালকযন্ত্রের অবিরাম শীকর উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল, 
তাহার উপর রৌদ্রালোক পরিয়া রামধন্ুর পর রামধন্ু গড়িয়া চলিতেছিল। 

চন্দ্রালোক শোভিত রাত্রি পার হইয়া পরদিন দ্বিপ্রহরে আমরা ফার্থ অভ 

ফোর্থ "অর্থাৎ ফোর্থ নদীর মুখে গিয়া পৌছিলাম। নর্থ বেচউইকের 
কয়েকটি পাহাড়ী দ্বীপ অতিক্রম করিয়া! গেলাম। একটি দ্বীপে পূর্বে 
এক নন্গ্যাসীর বাস ছিল। সে যুগে স্কটল্যাণ্ডে সন্ন্যাসীদের দেখা মিলিত। 
দ্বীপটির সবখানিই পাথর । এখানে শশ্ত জন্মাইবার উপায় নাই, তাই 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সন্্যানীর আহার কি ছিল? প্রশ্নটি অবশ্যই 
অবাস্তর, কারণ ধর্মীয় লোকের! কি না করিতে পারে । ভারতীয় সন্্যাসার! 
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পাতা খাইয়। এবং গায়ে ভন্ম মাখিয়া জীবন ধারণ করিতে পারেন, শরশয্যায় 

আরামে নিদ্রা যান। সম্ভবতঃ স্কটল্যাণ্ডের এই সম্লাসীটি সঙ্গে একজোড়। 
ছাগল আনিয়াছিলেন। লীথে যখন পৌীছিলাম তখন অন্ধকার হইয়া 
আসিয়াছে । স্থানটি এডিনবরা হইতে ছুই মাইল দূরে । লীথ এডিনবরার 

বন্দর এক্ষণে শহরের অংশ। 

স্কটলাগুবাসীদের পক্ষে এডিনবর! শহর বিষয়ে গধিত হওয়া স্বাভাবিক । 
অনেকগুলি শিলাময় পাহাড়ের সমন্বয় দিয়া আরম্ভ-_ 

“ড৬৬1)0956 11955 7901 1)6925 60 01১6 9109 

71150 001) 9170 1108555, 01056 8170 1)1217৮--- 

ক্রমে ঢালু হইতে হইতে উদ্ভিদপূর্ণ প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্রে নামিয়া আসিয়া 
ফোর্থ নদীর মুখে নীল জলের সঙ্গে মিলিয়াছে, ইহাতে এডিনবর শহরটি 

মানুষের হাতে গড়! শ্রেষ্ঠ চিত্রবৎ শহরগুলিয় অন্যতম হইয়াছে সন্দেহ 
নাই। কাস্ল পাহাড় অথবা সল্সবেরির খাড়া পাহাড় অথব! কার্পটন 

পাহ।ড়-- যেখান হইতে দেখা যাউক না কেন, ইহার এমন একটি মোহময় 

সৌন্দর্য চোখে পড়িবে যা জীবনে ভুলিবার নহে । এডিনবর।র অধিকাংশ 
ষ্টব্য স্থান আমি দেখিলাম । প্রিন্সেস স্্ীটের আগাগোড়া ঘুরিলাম, প্রিন্সেস 
স্টীট গার্ডেনস্-এর চারিপাশেও ঘুরিলীম | কাস্গ-ফিরিবার পথে সেপ্ট 

জাইল্জের গথিক ক্যাথিড্র।লটি দেখিলাম । নিকটেই কাউন্টি স্কয়ার, 

সেখানে পেভমেন্টের উপর পাথর বসাইর1 একটি চিত্রের হৃৎপিণ্ডের চেহারা 

দেওয়া হইয়াছে, সেজন্য ইহার নাম হইয়াছে “হার্ট অভ মিডলোথিয়ান।৮ 

কাস্ল-এর ভিতরে আমাকে কুইন মেরির কক্ষ দেখান হইল, সেইখানে 
চতুর্থ জেম্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং এইখান্ হইতে শিশু পুত্রটিকে 

ঝুড়িতে করিয়া খাড়া নিচে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল স্টালিং-এ 
পৌছাইয় দিবার উদ্দেশ্তে। ক্রাউন রুমে রাজচিহন সমূহ রক্ষিত আছে। 
একটি প্রাচীন কামান আছে কাস্ল-এ, উহার নাম মন্জ মেগ, ৪৮৬ সনে 

ঢালাই করা। এইখান হইতে হাই খ্্রীটের পথে হোলিরুডে আসিয়া 
পৌছিলাম । 

রাজা প্রথম ডেভিড কর্তৃক দ্বাদশ শতাকীর প্রথম ভাগে হোলিরুড 
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প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । ভাগ্যহীনা কুইন মেরির জীবনের ঘটনার সঙ্গে 
ইহা সম্পর্কিত বলিয়া! ইহার পৃথক একটি মূল্য আছে। ১৫৬১ সনে 
ফ্রান্স হইতে ফিরিয়া! তিনি এখানে বাস করিয়াছিলেন। লর্ড ডার্ণলির 
সঙ্গে এইখানে তাহার বিবাহ হয়। এইখানে ইটালীর রিংলিও আত্মক্ষার 
জন্য তাহার গাউন চাঁপিয়। ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে নিহত হয়। কুখ্যাত 

বথওয়েলের সঙ্গে তাহার বিবাহের পর এইখানে উৎসব পালিত হয়। 

এবং এইখানে তিনি তাহার নিজের গ্রজাগণ কর্তৃক লকলেভেন কাস্ল-এ 

নীত হইবার পূর্বে বন্দী হন সেই সব কক্ষ দেখিলাম যেখানে ডার্ণলি 
কুইন মেরিকে কাদাইয়াছিলেন, যেখানে রুথডেন রিংসিওকে ছোর! 

মারিয়াছিলেন, এবং গাইড আমাকে এই স্থানে রক্তের চিহ্ন আছে তাহ! 
দেখিতে বলিলেন। আমার দৃষ্টিশক্তি অবশ্য অতটা তীক্ষ ছিল না, তাই 

তিনশত বৎসর পৃবেকার রক্তচিহ্ছ আবিষ্কার করিতে পারিলাম ন1। 
এ সব রক্তাক্ত দ্রিনের কথা শুনিতে শুনিতে মন অন্ুস্থ হইয়া পড়ে। 

আমার স্বদেশবালীগণ ইটরোগীয়দের পাশবিকতা ও রক্তক্ষুধার নিন্দা 

করে। সন্দেচ নাই ন্যায় বিষয়ে বোধ ভ'রতীয়দের মনে বেশি আছে। 

কিন্তু একথাও মনে রাখ! দরকার, বিজয়ক্ষুধ! য জাতির আছে, তাহাদের 

রক্তক্ক্ষুধাও আছে। আমাদের মনের এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রশংসনীয় হইত যদি 
তাহার সঙ্গে আমাদের চরিত্রের অন্ত দিকের মংরাক্মক হীনতা থাকিত। 

আমাদের মনের ন্যায়নিষ্ঠ। প্রভৃতি আমাদের দৈহিক দুবলত৷ প্রস্থৃত। 
এবং মনের উচ্চ ভাবের জন্য দৈহিক ছূর্বলতা ঘটে নাই। পূর্ণাঙ্গ মানুষেব 
দেহ ও মন একই স:ঙ্গ পূর্ণভাবে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাহা তাহার নিয়ন্ত্রনাধীন 
থাকে । তাহার হিংশ্র বা অত্যাচারী হইবার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু তাহার 

আত্মরক্ষার ক্ষমতা থাক। চাই । পৃথিবীতে সকলেই সত নহে । একজন 

ঝড় মানবতার শিক্ষক পৃথিবীকে এই শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, দক্ষিণ গগুদেশে 
কেহ আঘাত করিলে তাহার দিকে বাম গগ্ুদেশটি ফিরাইবে |. আমাদের 
শান্্রও ক্ষমা! সকল ধর্মের সার বলিয়াছেন । এ সব উক্তিকে আমি শ্রন্থ 

করি, কিন্ত তবু সবিনয়ে আমার স্বদেশবাসীকে, বিশেষ করিয়া নিম্নবর্ণের 

হিন্দুদিগকে বলি, যে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাহাদের মনের সকল স্বাধীনতা 
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রণ করিয়াছে, তাহাদের পৌরুষ চূর্ণ করিয়াছে, সমস্ত আত্মসম্মান বোধ 
চূর্ণ করিয়াছে, তাহাদিগের নিকট হইতে প্রত্যেকটি আঘাত যেন 
প্রত্যাঘাতের সাহায্যে তাহাদিগকে দেয়, উচ্চবর্ণের কোনও আঘাত যেন 
তাহারা নীরবে সহা না করে। এবং সে প্রত্যাঘাত দুর্বল হইলেও যেন 
দেওয়া হয়, তাহার পরিণাম গুরুতর হইলেও যেন দেওয়া হয়। বর্তমান 

পৃথিবীর যে অবস্থ। তাহাতে পূর্ণ ক্ষমার নীতি অচল । ইহা পাপ, বিশেষ 
করিয়। ইহ যখন অন্যায়কারীর লোভ আরও বাড়াইয়৷ দেয়, এবং তাহাতে 

সমস্ত মানবতার ক্ষতি হয়। অতএব যাহাকে ইউরোপের পশুশত্তি বলা 

হয়, তাহ! প্রথিবীর ম্ুশাসনের জন্য যে গণ আবশ্যক তাহারই একটি উম্মত 

বিস্ফোরণ মাত্র। এই উন্মন্ত বিক্ষোরণ যখনই এবং যেখানেই ঘটুক তাহ! 
ছঃখজনক, কিন্তু ইহার মুলে যে গুণ নিহিত আছে তাহ! ছঃখজনক নহে । 

হোলিরুডে মেরি কুইন অভ স্কটস এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
যাবতীয় দর্শনীয় জিনিস ও কক্ষ সমূহ দেখিলাম | এডিনবরাতে যে সব 
জিনিস দেখিলাম তাহার মধ্যে সার ওয়ালটার স্কটের সম্মানে নিম্সিত 
মন্ুমেন্টটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগা। 

এডিনবরা হইতে আমি পার্থ-এ পোছিলাম। রেলস্টেশনে ডক্টর 
ওয়াটের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, সঙ্গে আরও ছুইজন স্থানীয় ভদ্রলোক ছিলেন 

_মিস্টার ডান্সমোর ও মিস্টার হানি। মিস্টার ডান্সমোরের অতিথি 
হইয়! থাকিব এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল । খুব খাতির যত্ব পাইলাম, 

ডান্সমোরের মাতা অন্য বাড়িতে থাকেন, তিনি আমাকে পৃথকভাবে 

আপ্যায়িত করিলেন। তিনি আগে কখনও ভারতীয় দেখেন নাই। 

আমাদের মতই ব্যবহার, কারণ তাহার ওখানে কিছু না খাইয়া তিনি 

আমাকে আসিতে দিলেন না। ক্কচেরা বেশ মিশুক, সহজে অপরকে 

আত্মীয় করিয়। লইতে পারে । 

পরদিন পুর্বে উল্লেখিত তিনজন ভদ্রলোক আমাকে লক লেভেনে লইয়া 
গেলেন। পার্থ হইতে কয়েক মাইল দূরে স্থানটি । সেখানে যাইবার 
উদ্দেশ মাছ ধরা, ট্রাউট মাছ। পরে মিষ্টার ডান্সমোর নানা! রকমের 

ছোট ছোট ঘটনার কথ শুনাইলেন। একটি উচ্চ ভূমির শীর্ষ দেশের দিকে 



দেখাইয়া বলিলেন, যখন তিনি আট দশ বৎসরের বালক, এঁ পাহাড়ের 
মাথায় একজন বিরাট পুরুষ বাস করিতেন, তাহার মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি 

পঞ্জাব যুদ্ধের একজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার তিনি। এ উচ্চস্থানে তিনি 
তাহার ঘর বাঁধিয়াছিলেন। সেটি একটি প্রশস্ত বাংলো । চারি পাশের 
পাহাড় ও ছোট্ট নদীসমূহের তিনিই মালিক বলিয়া দাবি করিতেন । 
একদিন মিষ্টার ডান্র্মোর এবং এক বন্ধু,_বদ্ধুটি তাহার সমবয়সী,_সেই 

পঞ্জাবেরর অফিসারের দাবি করা স্থানের একটি ছোট্ট নদীতে সামন মাছ 

ধরিবার জন্য গিয়াছিলেন। মাছ ধরায় মন দিয়াছেন এমন সময় বজ্গম্ভীর 

কণ্ঠে ধবনিত হইল, “পাজি ছোকরারা, এইবার তোমাদের ধরিয়াছি, এবারে 
তোমাদের পুলিসের হাতে সমর্পণ করিব.” তিনি এই ধ্বনি শুনিয়া 

পিছনে চাহিয়া দেখেন লাল্প, পর্বত এলাকায় যেমন বিরাট তুষার স্তূপ 

ধসিয়৷ পড়ে, তেমনি প্রবল বেগে এক প্রকাণ্ড পাগডি পর! দৈত্য ছুটিয়া 
আসিতেছে । তিনি ইহ] দেখিয়া অত্যন্ত ভয় পাইয়! গেলেন, এবং কি 

করিবেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাহার বন্ধু কিছু দ্বরে 
বনিয়াছিলেন, তিনি চকিতে সব বুঝিতে পারিয়া ছিপ ফেলিয়া! ছুটিয়! 

আদিলেন, “কি ব্যাপার, বব? লোকটি তোমাকে কি বলে?” বলিতে 

বলিতে আরও কাছে আসিয়া! কোট খুলিয়া ফেলিল এবং আস্তিন গুটাইয়া 

বিশাল লোকটিকে লড়াই করিবার জন্য আহ্বান জানাইল। প্রবীণ 

ভদ্রলোক ইহাতে খুব কৌতৃক অনুভব করিলেন, এবং অট্টহান্তে ফাটিয়। 

পড়িলেন। তাহার পর ছুটি লিলিপুশিয়ানকে বলিলেন, তোমাদের বীরত্বে 

মুগ্ধ হইয়াছি, তোমরা এখন যাইতে পার। আমরা আমাদের দেশে এমন 

ৃষ্টামি করি না, কারণ আমরা স্থবোধ বালক। প্যারীচরণ সরকার, তাহার 
একখানি ছোটদের জন্য লেখা বইতে (96০070 7০01 0: [80178 ) 

বলিয়াছেন, “৯ £০০৭ 005 71৬৪7 6£170”--ভাল ছেলে কখনও লড়াই 

করে না। তাহার সঙ্গে আমি কি এই কথাটি যোগ করিতে পারি_-45 
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প্রহার করিলে কাপুরুঘের মত পলাইয়৷ যায়।” 

এই ভাবে আমরা স্কুলের ছেলের মত চলিতে লাগিলাম। প্রশস্ত 

১৪ 
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পথ, আমরা, একখানি বোট লইয়৷ পাহাড় ডিাইয় হদের ধারে গিয়া 
পেৌীছিলাম। এইখানে আমরা একখানি বোট লইয়া হদের এক ধার 
হইতে আর এক ধার পর্যন্ত ট্রাউট মাছের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে 
লাগিলাম। লম্বা তার ছিপ ধরিয়া! থাক! খুব সহজ ছিল না। মাছ 
ধরিবার অনেকগুলি কৌশল আছে, তাহা জান! ছিল না. অতএব আমি 
শান্তভাবে নৌকায় বসিয়া সঙ্গীর মাছ ধরা দেখিতে লাগিলাম। এবং এ 
সঙ্গে চপল লহরীর খেলা। ছোট ছোট তরঙ্গের প্রত্যেকটিতে ছোট ছোট 
একটি করিয়া স্ধ প্রতিবিষ্থিত। নীল ভলের বুকে সে দৃশ্য অপুর্ব সুন্দর । 
আমর। অবশেষে কয়েকটি ট্রাউট লইয়। ফিরলাম । কুইন মেরি যে দ্বীপে 
বন্দী ছিলেন, তাহাও দৃষ্টিগোচর হইল। 

পরদিন রবিবার । মিষ্টার ডন্মমোর আমাকে একা ফেলিয়া ন। 
রাখিয়া আমাকে তাহার সঙ্গে গীর্জায় লইয়া গেলেন । পথে একটি ছোট্র 
প্রাচীন অট্টালিকা -দখাইয়া ভিনি বলিলেন, এখানে “ফেয়।র মেইড অন্ত 
পার্থ, বাস করিত। চ' হইতে ফিরিবান পথে আঘরা কিননৌল পাহাড়ে 
গেলাম এবং যাইবার পথে ব্যাকবেরি পাড়িতে পাড়িতে গেল।ম | উইক্স 
অভ বেইগলি' নামক একটি স্থান হইতে পার্থ, সুন্দর দেখায়। একটি 
লোক-প্রবাদ পার্থ শহর ছুই ইঞ্চির মাঝখানে অবস্থিত। ইহার অর্থ__-ট 
নদীর সংলগ্ন পার্থের ছুটি ধারে নর্থ ইঞ্চ ও সাউথ ইঞ্চ নাঁমক দুইটি ছটি 
উপভোগের স্থান আছে। নর্থ ইঞ্চ নামক স্থানটিই স্ক'টর “ফেয়ার মেইড 
অভ পার্থ, নামক উপন্তাসে বণিত বিখাত যুদ্ধের স্থান । 

পার্থ, হইতে পিটলরক্রিতে পৌছিলাম, হাইল্যাণ্ড রেলওয়ের একটি 
ছোট স্টেশন। এখান হইতে বিখ্যাত কিলি-ক্র্যাংকি নামক গিরিপথ 
অতিক্রম করিয়া ব্রের়ার আযাঠোল-এ গেলাম পদত্রজে, পর পর বনু বহু 
সন্কীর্ণ উপত্যকা, অরণা, গভীর গিরিখাত, নদী পার হইয়৷ যাইতে হইল। 
পর্বত-দৃশ্ঠকে এই সব জিনিস এক অপূর্ব বৈচিত্র্য দান করিয়াছে । 

বেয়ার আঠোলে তিনজন ভদ্রপোক গ্রেন টিল্টের পারে পদব্রজে 
ত্রিমারে লইয়া যাইবেন অনুরোধ জানাইলেন। আমি তাহাদের এই 
অনুরোধ ধন্তবাদের সহিত পালন করিঙগাম। কয়েক মাইল পথ গাড়ি 
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চলার উপযুক্ত, আমরা এ পথের সুযোগ গ্রহণ করিলাম। পথের 
মাঝখানে ছুইদিকে ছুই পর্বতশ্রেণী, তাহার মধাবতণী একটি সন্কী 
উপত্যকায় টিল্ট নদী। ও দেশে এটকে "গ্লেন বলা হয়। নদীর পাশ 
বরাবর একটি পায়ে চলার পথ আছে। পথের এই অংশটি প্রায় 

১৬ মাইল দীর্ঘ, আমর! পায়ে হাটিয়া অতিক্রম করিঙগাম। আবহাওয়া 

অনুকূল ছিল আমি যতদিন ক্কটল্যাণ্ডে ছিলাম, আকাশ মেঘহীন ছিল। 

মাত্র এই দিনটিতে মেঘ ছিল, যদ্দিও বৃষ্টি হয় নাই। আমর৷ স্ষৃতির সঙ্গে 

পথ চলিতেছিলাম। পর্বত-গাত্রে ভারতীয় কারপেটের মতো মৃহ বর্ণে 

বিছান গুল্সরাজি হইতে সুগন্ধ উখিত হইয়া আমাদের আনন্দ আরও 

বাড়াইয়। দিতেছিল। আর তাহার সঙ্গে যোগ দিয়াছিল টিল্ট নদীর 
মর্মর ধবনি | মাঝে মাঝে প্রস্তরখণ্ডের ধাকা খাইয়। শম্োত গর্জন করিয়া 

উঠিতেছিল। ক্লান্ত বোধ করিলে আমরা কোনও একটা পাথরের উপর 

বলিয়। সঙ্গে আনীত আহার্ষের সদ্বানহার করিতেছিলাম। টিল্ট নদীর 

নির্মল শীতল জল পান করিয়া বড়ই তৃপ্ত বোধ করিয়াছিললাম। যে অঞ্চল 

দিয়া চলিতেছিলাম, তাহ! প্রায় বসতিহ্ীন। পুরে যে হাইল্যাগুবালীর। 
ছিল তাহার! সবাই অন্যত্র জীবিকার সন্ধানে চলিয়া! গিয়াছে । হর্দাস্ত 

সাহসী সম্প্রদায় ছিল ইচ্ারা। ক্কটল্যাণ্ডের ওয়ালটাব স্কট ইহাদের 

বিখ্যাত করিয়। গিয়াছেন । 

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে পাহাড়ের গভীর খাদ-প্রবাহিত ভী নদীর শআ্োতের 

ধ্বনি আমরা শুনিতে পাইলাম। ডীর সেতুর উপর ধ্লাড়াইবার সময় 

গোধুলি ধীরে ধীরে নামিয়। ন্মাসিয়৷ দিক দিগন্ত আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। 

এইখানে দাড়াইয়া অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম, কেমন করিয়া ছুই 

পাশের পাহাড়ের পাথর নদীটিকে ছুই পাশ হইতে চাপিয়। ধরিয়াছে, এবং 
তাহারা পরস্পর এত কাছে আসিয়। পড়িয়াছে যে একটি ছোট ছেলেও 

একলাফে তাহ! পার হইয়৷ যাইতে পারে। অবশেষে প্রস্তরের বন্দিত্ব 

হইতে মুক্ত হইয়৷ নিয়ে পাথরের খোলা বুকের উপর আসিয়। ঝাপাইয়া 
পড়িয়াছে, এবং যেন প্রতিহিংস। চরিতার্থ করিবার জন্তই সেখানে এমন 

একটি গভীর গহ্বর সৃষ্টি করিয়াছে যাহ] পাতাল পথের অন্ধকারের মতই 
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কালো । এইখানে কবি বায়রন প্রায় মারা যাইতে বসিয়াছিলেন। 
তাহার জীবনীতে মুয়র বলিয়াছেন_-“ঢালু পথে তিনি (বায়রন ) কোন 

রকমে নিচের দিকে নামিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ গুল্সজাতীয় হীদারে 
তাহার খোঁড়া পা আটকাইয়া যাঁয়, এবং তিনি সেই চালু পাহাড়ের গায়ে 
গড়াইতে আরম্ত করেন, এবং তাহার সঙ্গী তাহাকে যথাসময়ে ধরিয়া 

ফেলিয়। তাহাকে মৃত্যুর হাত হইতে বাচাইয়া দেন।” এইখানে আমাদের 

জন্য গড়ি অপেক্ষ। করিতেছিল সেই গাড়িতে আমর! ত্রিমারে গিয়া 

পৌছিলাম। সেখানে হোটেলে আমাদের জায়গ] হইল না, সব হোটেলেই 
স্থানাভাব। আমাদের দুইজনকে হাইল্যাণ্ড কুটিরে আশ্রয় লইতে হইল । 

পরদিন সকাপে আমি যখন কুটিরের বাইরে পাহাড়ের ধারে, একটি 

ছোট ছেলে সেখানে ছুটিয়া আগিয়া জিজ্ঞাস! করিল, তুমি কে। বঙগ্িলাম, 

আমি ইগ্ডিয়া হইতে আসিয়াছি। সে বলিল, আমার বাবাও ইপ্ডিয়ান। 

তোমার বাবার নাম কি? আমি জিজ্ঞানা কযিলাম। সে বলিল 

স্মীটন। তাহার নাম কি ডক্টর ডী. ম্মীটন? এবং তিনি কি বর্মীয় 

আছেন? এ কথায় সে দৌড়াইয়।! বাড়ি চলিয়া গেল, এবং অল্প সময়ের 

মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমার অনুমান ঠিক। তাহ হইলে 

এই বালক আরথার সত্যই ভারতীয়। ইউরে।পে থাকিতে আংলো- 

ইপ্ডিয়ান মাত্রকেই ভারতীয় মনে হইত। ছেলেটি আমার আশে-পাশে 
খেলিয়া বেড়ীইল, এবং চলিয়া! আসিবার সময় তাহার নিকট হইতে 

ন্লেহপুণ বিদায় গ্রহণ করিলাম। ব্রিমারে স্থানীয় প্রধানগণ, আর্ল অভ 
ফাইফ এবং কর্ণেল ফাকুহারদন প্রতি বৎসর তাহাদের প্রজাবর্গকে লইয়া 
একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন। এটি হয় সম্পূর্ণ হাইল্যাণ্ড ভঙ্গিতে । 
এক-একটি গোষ্ঠী তাহাদের মোড়লকে পুরোভাগে রাখিয়! মার্চ করিতে 
থাকে । পরিধানে হাইল্যাগারদের বিশেষ পোষাক, হাতে ক্লেমোর 
তরবারি অথবা লক্ এবার কুঠার,_ছইই তাহাদের নিজন্ব অস্ত্র, তৎসহ 
পতাক। ও ব্যাগ পাইপ । সঞ্জাজ্ৰী ও প্রিন্স অভ ওয়েলস এই হাইল্যা 
গোষ্ঠীর সম্মেলনে যোগ দিয়। থাকেন। কিন্তু গেলিক ভাষা ও হাইল্যাও 
কিল্ট ক্রমে অদৃশ্য হইয়। যাইতেছে। 
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ব্রিমারে আমার বন্ধুদের রাখিয়া আমি একা ব্যালাটার অভিমুখে যাত্রা 
করিলাম। আমাদের কোচ প্রায় ছুই মাইল যাইবার পর এক সহযাত্রী 

আমাকে বিশেষ কয়েকটি স্থান চিনাইয়া দিতে লাগিলেন। প্রথমে 

সম্রাজ্জীর হাইল্যাণ্ড নিবাস ব্যলমোরাল দেখিলাম। তাহার পর 

ফাকুহারদনের পারিবারিক বাসস্থান ইনভারকল্ড দেখিলাম । তাহার 

পর প্রিন্স অভ ওয়েলসএর আযবারগেলডি এস্টেট দেখিলাম । তাহার 

পর বায়রন কর্তৃক খ্যাতি প্রান্ত তুষারাবৃত লকনেগারের চুড়! দেখিলাম । 

আমার নৃতন বন্ধু মিস্টার নিউল্যাণ্ড আমাকে ব্যালাটার ছাড়িবার আগে 
আশে প'শের পাহাড়গুলি ন। দেখাইয়া ছাড়িবেন না। তিনি একটি 

সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়! আসিয়াছিলেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য, 

গ্ী্মকাগে হাইল্যাণ্ডে যেসব যাত্রী পায়ে চলা পথে দ্বুরিয়া বেড়ায়, সেই 
সব পথ জমির মালিকেরা যাহাতে বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে দখল করিয়। ন৷ 

লইতে পারে তাহ! পর্যবেক্ষণ করা । এইসব পথ কোথায় কি পরিমাণ 

আছে তাহার হিসাব লইবার জন্য মিস্টার নিউলাণ্ প্রেরিত হইয়াছিলেন। 

পূর্বে এই জাতীয় যেদব পথ বন্ধ করা হইয়াছিল তাহ পুনরায় ছাড়িয়া 
দিতে জমিদারদিগকে বাধ্য করা হইয়াছে। পল্লীর সবার ব্যবচার্য স্যান 
বা পথযদি জমিদার দখল করিয়া লয় তাহ! হইলে সে জমিদার যত 

ক্ষমতাশালী হক ন। কেন, সবাই মিলিয়া চাদ! তুলিয়৷ তাহার বিরুদ্ধে 

লড়াই করিয়। স্বত্ব নিষ্পত্তি করা হয় । 

আমাদের গ্রামে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে জমিদারগণ যে সব 

গোচারণ ভূমি স্মরণাতীত কাল হইতে সকলের গবাদি পশুর জন্য বাবহ্ৃত 
হইত তাহা গ্রাম করিয়া বসিয়াছে, এবং আমি যত দূর জানি, কেউ ইচ্ছার 

বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ জানায় নাই, গ্রামবাসীরাও নহে, সভাসমিতির 
বক্তারাও নহে, গভর্মেন্টও নহে। অথচ গোগ্রেমী সম্প্রদায়ের পক্ষে ইহ! 

অপেক্ষা যোগ্যতর প্রতিবাদের বিষয় আর কি হইতে পারে? “আপনার 

নিকট আবেদনকারীগণ বিনীত ভাবে এই প্রার্থন! জানায় যে, আইন করিয়া 
গোহত্যা বন্ধ করিতে আজ্ঞা হয়, এবং কৃষিবিভাগে নিযুক্ত ইংরেজ 
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অফিসারগণকে তাহাদের এদেশে পশুখাগ্ঠ বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া সর্ববিষয়ে 
সর্দারি, করিবার অপরাধে গ্রেফতার করিতে আজ্ঞা হয়, এবং আবেদন- 

কারীগণকে তাহাদের গোজাতিকে শনৈঃ শনৈঃ অল্পাহারে মারিবার নবলব্ধ 
অধিকারকে স্বাধীনভাবে ভোগ করিবার অধিকার দিতে আজ্ঞা হয়)” 

বর্তমানে এদেশে গোজাতির দুর্দশা দেখিলে এইরূপ একটি আবেদনই 
গভর্মেন্টর নিকট পাঠাইবার জন্য বলিতে ইচ্ছা হইবে। আমাদের ক্রুটি 

কোথায় তাহ! সাহসের সঙ্গে প্রকাশের শিক্ষা করিতে হইবে, অবশ্য যদি 
আমাদের শক্রদের চোখেও আমর! সন্মানিত হইতে চাহি । 

মিস্টার নিউল্যাণ্ড এবং আমি ব্যালমোরাল এস্টেট পার হইয়া গেলাম । 

নিকটস্থ অনেক খামার বাড়িও দেখিলেই তাহাদিগের কাছে অনেকদিনের 

ব্যবহৃত দেখিলাম, এবং পুর।তন বাসিন্দাদের পায়ে চলার পথের কথা 

আমার সঙ্গী জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। যেখানেই যাই, সেখানকার 

লোকেরাই আমাদিগকে হুইস্ষি ও চ1 দিতে লাগিল, আমাদের দেশে যেমন 
মাননীয় অতিধি আদিলে কিছু মিষ্টি, জল ও পান দেওয়। হয়, এও 

তেমনি। এক স্থানে আমর! অনেকগুলি গৃহহীন স্ত্রী পুরুষ ভবঘুরের 
সাক্ষাৎ পাইলাম । ইহাদের কোনও নির্দিষ্ট বাসস্থান অথবা বৃত্তি নাই, 

ইহার! ঘুরিয়া ভিক্ষা করে। ন্থুযোগ পাইলে চুরিও করে। ভারতের 

ফকির জীবন তুলনীয় । শুধু ইহারের ধর্মের বহিরাবরণটি নাই । আমরা 
আমাদেব দেশে ধর্মীয় ব্যক্তিদের ভিক্ষা করিয়া বেড়ান দেখিতে অভ্যস্ত, 

তাই ইংল্যাণ্ডের মত অপ্রচুর খাছ্ের এবং প্রচুর শীত, সম্বংসর বৃষ্টি এবং 
শীতকালের তৃষারপাতের দেশে, ভ্বঘুরে জীবনে ইহার! কি স্খ পায় তাহা 

বুঝিতে পারিলাম না । এমন দেশে যেখানে লোকে সদর দরজা বন্ধ রাখে, 
যে দেশে বহুদিনের অভ্যাসে লোকের! ভবঘুরে বিরোধী হইয়াছে, যেখানে 
বাগানে মান্ুবধর। প্রহরী ও বুলডগ রাত্রিতে পাহার! দেয়, “ছত্র'-এর মত 

উন্মুক্ত বার কোথাও নাই, জমি সব ঘের! থাকে, এবং অনধিকার প্রবেশের 
দায়ে কু লোকের বিচার হয়, সেখানে ইহাদের অস্তিত্ব দেখিয়। বিস্মিত 

হইলাম। এই কারণে জিপসিদের এখন আর ইংল্যাণ্ডে খুব দেখা যায় 
না। যে অল্পসংখ্যক জিপসি আছে, তারা ভাঙ। ফুট? পাত্র মেরামতের 
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কাঞ্জ করিয়া থাকে। কিলিক্র্যাংকি গিরিসন্কটে আমরা জিপসিদের ছোট 

একটি আড্ড। দেখিতে পাইলাম। রর 

ব্যালাটারে সার উইপ্সিয়াম মুইয়র-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল । 
ইংল্যা ও ভারতের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে ইহার 

জন্য তিনি উদ্বিগ্ন । আমিও এজন্য ছুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলাম, ইহা দূর 

করিতে আমি যথামাধ্য চেষ্টা করিব। কিন্তু ভারতে ইংরেজ চালিত 

কয়েকখানি প্রভাৰশালী সংবাদপত্র যদি ভারতীয়দের প্রতি সঙ্কামুভূতিশীল 

ন। হয়, তাহা! হইলে সকল চেঠাই বার্থ হইবে । দলীয় ধর্ম বজায় রাখিয়। 

সংবাদপত্র পরিচালন! ভারতের পক্ষে অন্পযুক্ত, এবং শুধু তাহাই নহে, 

ইহ! ভারতীয়দের দ্বার পরিচালিত ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্রের 

পক্ষে বিপজ্জনক শিক্ষা । সন্দেহ নাই যে এরূপভুঙ্গ বোঝাবুঝির জন্য 
দায়ী পরম্পরের সম্পর্কে অন্তা। মুনলমান রাজতেও এই ব্যাপার 

ঘটিয়াছিল। আবুল ফঙ্গল রাজম নামার ভূমিকায় বলিয়াছেন, “সম্রাট 
আকবর, হিন্দুমুসলমানের মধো পরস্পর অঙ্ঞতাই প্রধানতঃ ভূল বোঝার 

কারণ ইহা নিশ্চিত হৃদয়ঙগম করিয়! হিন্দুদের গ্রন্থ যুসলমানদের মধ্যে 

প্রচারের জন্য অনুবাদ করাইয়াছিলেন । এই উদ্বোশ্যে তিনি মহাভারত 
অনুবাদ করাইবার জ্ন্ত নির্বাচিত করিয়াছিলেন।” আমার মনে হয় 

তিনশত বৎসর পূর্বে শানক ও শাসিত বর্তমান অপেক্ষা পরম্পর অধিক 
পরিচিত ছিলেন। অবশ্য ইংরেজী সংবাদপত্র যেমন ভারতীয়দের বোঝে 

না, দেশ্ীসংবাদপত্র তেমনি ইংরেজ গভমেপ্টকে সমালোচনা করিয়। 

থাকে । ছুইদিকেই কড়! ভাব ব্যবহৃত হয়। তাহাতে সাংবাদিকতার 

স্তর নিচে নামিয়। যায়। 

ব্যালাটার হইতে আমি রেলপথে আবারডীনে আমিলাম। আমার 
এই ভ্রমণ সময়ে যত স্থানে গিয়াছি তাহার সকলগুলির বর্ণনা দেওয়া 

আমার পক্ষে অসাধ্য। আযাবারডীন শহরটি সমুদ্রের উপকূলে, লোকসংখ) 

এক লক্ষ দশ হাক্জার। এখানে একটি বিশ্ববিষ্ভালয় আছে, একটি সুন্দর 

চিত্রশালা৷ আছে, শিল্প বিষয়ক মিউজীয়াম আছে, একটি যন্ত্রকুশলীদের 
ইনন্টিট্যুট আছে এবং একটি আর্ট স্কুল আছে। এই শেষেরটি ব্যক্তিগত 
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দানে প্রতিচিত হইয়াছে । দানের পরিমাণ ছয় হাজ'র.পাউগু। শহরে 

দুইখানি দৈনিক সংবাদপত্র, একটি সান্ধ্য সংস্করণ ও দুই খানি সাপ্তাহিক 
পত্র প্রকাশিত হয়। গ্রেট ব্রিটেনে শিক্ষা কত দূর অগ্রসর ইহা হইতে 
তাহা বুঝিতে পারা যাঁয়। 

ভারতের পক্ষে পুন্জীবন লাভ করিতে হইলে সধাপেক্ষা বড় প্রয়োজন 
শিক্ষা, সর্বজনীন শিক্ষা, বাধাতামূলক শিক্ষা এবং সম্ভব হইলে অবৈতনিক 
শিক্ষা । জাতীয় কংগ্রেস ও হিন্দুমুসলমান, ইংরেজ এবং ভারতীয়গণকে 
একত্র হইয়া আমাদের দেশে সবজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

প্রশ্ন--টাকা আমিবে কোথা হইত ? পল্লীগ্রামের স্কুলের জন্য আমরা 

বিবাহের উপর কর ধার করিয়াছি । এই প্রথাটি সরকার কর্তৃক বিধিবদ্ধ 

হওয়া উচিত । তাহ! ব্যতীত এদেশে যে সব সোনা ও রূপা আমদানি 

কর] হয় তাহার উপর কর ধার্য করা উচিত। যে কোনও জিনিসের উপর 

কর ধার্ধ করা হউক আপত্তি নাই, কিন্তু আমরা শিক্ষা চাই। পশুর জীবন 

যাপন করা অপেক্ষা! অনাহারে মৃত্যু শরেয়। 

আঁবারডীনে একদিন আমি এ শহরের প্রান্তে অবস্থিত সমুদ্র-উপকূলে 
আসিয়। দেখিলাম, বড় বড নৌকা হেরিং মাছে বোঝাই হইয়া তীরে আসিয়। 

ভিড়িয়াছে। ওখানে স্টীমারে করিয়াও খোলা সমুদ্রে মাছ ধরা হইয়। 
থাকে । হেরিং অনেকট। আমাদের ইলিশ মাছের মত অত সুমিষ্ট নছে। 

ইংলাগ্ডের সেরা মাছ সামন (5911001. 58181, [1] 5 58102017109) 

মেরু সাগরের সব্ত্র ইহ! প্রচুর পাওয়া যায়। বসম্তক।লে ইহার! ডিম 

ছাড়িবার জন্থা নদীতে প্রবেশ করে। উজান স্রোতে যাইব:র পথে কোনো! 
বাধা পাইলে তাহা লাফাইয়! পার হইয়। যায়। জলআ্রোত যেখানে খাড়। 

নিচে পড়িতেছে সেখানেও উহ্ারা লাফাইয়। পার হয়। সোল মাছও 
উহাদের থুব প্রিয় । চ্যাপট। লবণাক্ত জলের মাছ, ইহার ছুটি চক্ষুই এক 

পাশে । বালিতে গা ঢাকিয়। নিদ্রা যায়। টেবিলে অন্ত যেসব মাছের 

সাক্ষাৎ পাইয়াছি, তাহার হইতেছে : স্টার্জন, পাইক, রোচ, হ্যাক, কভ, 

টেঞ্চ, টাবট, প্লেইস, ঈল (বাইন), ম্যাকেরেল, ল্যাম্প্রি, লক, 

হোয়াইটবেইট ইত্যাদি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হইতে আনীত গ্রীণ টার্টল 



আমার ইউরোপ ভ্রমণ ২১৭ 

(00156101718 101085 ) উহাদের একটি প্রিয় খাগ্। টার্টল কচ্ছপ। 

কিন্তু উহাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় অয়েস্টার ব ঝিনুকের শাস, এবং ইহার 

একটি মাত্র প্রজাতি খাছরূপে ব্যবহৃত হয়_ 05068. 61151 গুনের 

অনেক দোকানের সাইনবোর্ডে লেখা আছে “নেটিভস”। অবশ্য সেখানে 

ভারতীয় কাহাকেও বিক্রয়ের জন্য রাখ। হয় না, উহার অর্থ, সেখানে উৎকৃষ্ট 

অয়েস্টার_যাহা কেবল ইংল্যাণ্ডের উপকূলে ধর! হয়, বিদেশ হইতে 

আমদানি কর। নহে । অর্থাৎ “নেটিভ” অয়েস্টারের দোকান । খুব বড় 

আকারের চিংড়ি ক্রে মাছ ও কাকড়া ও দেশে পাওয়া যায়। 

ডাণ্ডীর পথ দিয়! আমি আযাবারভীন হইতে পাথে ফিরিয়া আমিলাম, 

এবং আলিয়াই হাইঙ্যাণ্ডে অবস্থিত আবারফেলডিতে গেলাম। ওখান 

হইতে কিলিন পিয়ারে গেলাম লক টে ছোট স্টীমারে পার হইয়া। 
এখানকার দৃশ্য অবর্ণনীফ়রূপে শুন্দর । নীল হৃদের বুকে স্টীমারে সে সঙ্গীত 
বাঞিতেছিল, সবুজ ঘাসে ঢাক! ঢালু তারকূমি, উচ্চ ভূমিতে ঘনগাছের 
জঙ্গল, পাতাঝরা গাছের হেমন্ত কালীন হলুদ রঙের ঝরা পাতা, এবং 
সর্বোপরি দৈত্যের মত মাথা তোলা বহুশির পবত - এই সব মিলিয়া 

দৃশ্টাটি রূপকথা জগতের দৃশ্টের মত বোধ হইতেছিল। আমি কাশ্মীর দেখি 
নাই, তাই কাশ্মীরের সৌন্দর্য ক্টল্যাণ্ডের সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারে কি 
না আমি বলিতে পারিলাম না। কিন্তু আমি ভারতের বকুস্থান-_ 

পর্বতসম্কুল অথবা সমভূমি__ দেখিয়াছি, ভাই আমি এ কথা জোর করিয়া 

বলিতে পারি যে, স্কটগ্যাণ্ডের মত অপুর মুন্দর দেশ আমি আর দেখি 

নাই। হিমালয় বড়ই উদ্দান এবং অতি মহান্। মনে উহ ভয়মিশ্রিত 

বিস্ময় স্ছি করে, কিন্তু মনকে শাস্ত করিয়া তোলে না, মনকে মোহগ্রস্ত 

করে না। নীলগিরিতে হুদ থাকিলে স্টল্যাণ্ডের সঙ্গে সৌন্দর্ধে তুলিত 

হইতে পারিত। 

লক টেতে একটি ছোট্ট দ্বীপ আছে, তাহার উপরে ভগ্রদশা-প্রাপ্ত 

একটি প্রাচীন ক্যাসল-এর কঙ্কাল মাত্র আছে। একদা ম্যাকগ্রেগরেরা 
এই কাস্ল-এর রক্ষকর্দিগকে পরাসৃভ করিয়াছিল। তাহার পর হইতে 

এ সব স্থানের কত না পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এ সবের উপরে রোমাধ্ের 



১১৮ আমার ইউরোপ ভ্রমণ 

রশ্মি নিক্ষেপ করিবার জন্য ইহারা সার ওয়ালটার স্কটের যাহ্দগ্ডের 

অপেক্ষায় ছিল। অদূরে নেনমোর, তাহার ৩৮৪৩ ফুট উচ্চ শিখর লইয়! 
দাড়াইয়া আছে, সে এখানকার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ দেখিয়াছে, যে যুদ্ধে কল্যান 
ম্যাকম্তবদের জমি বেহাত হইয়া গেল, শুধু তাহাদের জন্য থাকিল 
কিলিনের সমাধিক্ষেত্রে। সেইখানে আমি ভারী মন লইয়া কিছুক্ষণ 

বলিয়া! ছিল'ম। ট্রেন আসিল। মামরা ড্যালরি নামক্ক ছোট্ট গ্রামে 

আলিয়া পৌছিলাম। ১5০৬ সনে এউখানে ব্রুস, লরনের ম্যাগড়গালের 

অনুচরপিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । ইহার পরে আসিলাম টিন্ড্ামে 

তাহার পর ড্যাপম্যানি, এটি ব্রেডালবেন ক্যাম্পবেল অঞ্চলের কেন্দ্রে 

অবস্থিত। ইঠার পাশে শেন ক্রুয়াহ্কান, এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বেন, 

গ্রেন অধি, গ্লেন গ্ী এবং আর কত নুন্দর উপত্যকা । ইহারা সকলেই 
বিতাড়িত ম্যাকগ্রেগর গোষ্ীর দূরাগত ক্রন্দন বার বার শ্রবণ করিয়াছে 
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পাহাড পথ উপত্যাকাপথ এবং এখানস্কার সমস্ত পরিবেশই ভাঙ্গবাস৷ 
ও লড়াই, গৌরবময্র বীরত্ব এবং জঘন্যতম লুঠতরাজগ-এর কাহিনী দ্বারা 
স্মরণীয় হইয়। আছে সেই সব পথ অতিক্রম করিয়া স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিম 

উপকুলে অবস্থিত ওধা নে গিয়া পৌছিলাম। ডালমালি হইতে কিলচার্ণে 

আসিয়াছিলাম। রেলওয়ে 'অ' হুদের পাশ দিয়! কিছুদূর পর্যন্ত গিয়াছে। 

এই হুদকে পশ্চাতে ফেলিয়। যাইতে আমরা প্রথম লক এটি'র দৃশ্য দেখিতে 

পাইলাম, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই আক-না-ক্রইক নামক স্থানে 

পৌছিলাম। এই স্থান হইতে লক এটিভহেড পর্যন্ত ছোট একটি স্টামার 
যাতায়াত করে। এখান হইতে গ্রেনকো। এবং ব্যালাচুলিশ যাইবার কোচ 

মেলে। ইহার পর কোনেল ফেরে স্টেশনে পৌছিলাম। এবং এখান 
হইতে লক নেল। লক নেল হইতে ফোর্ট উইলিয়াম ও বেন নেভিসের 
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দৃশ্য অতি মনৌরম। ওব্যানে বাদ করিবার পর সেখান হইতে স্টীমারে 

গ্যাসগেো। পৌছিলাম। 
গ্লাসগে গত শতাব্দীতে বারে হাজার অধিবানী সম্বলিত একটি মাছের 

ব্যবসায়ের শহর ছিল, এখন সে পৃথিবীর মধো একটি বৃহত্তম শহর। 

এখন এখানকার জনসংখ্যা! আস্ত পাচ লক্ষ হইবে । ক্ষটলাগু-বাসীদের 

অক্লান্ত শ্রম এবং প্রখর বাণিজ্য-বুদ্ধিতে গ্লাসগোর এই উন্নতি । প্রচুর 

অর্থবায় করিয়া ক্লাউড নামক একটি ছোট নদীকে ইহার! প্রশস্ত করিয়াছে, 

জাহাজ ভিডিবার উপযুক্ত বন্দর বানাইয়াছে, ডক নির্মণ করিয়াছে--সে 
এক বিরাট ব্যাপার । শত শত জাহাজ এখানে আসা যাও করিতেছে। 

জাহাজ এখান হইতে পরথিবীর সবত্র যায়, বিশেষ করিয়! ভারতে এবং 

আামেরিকায়। গ্র্যাসগোর পথের নগ্নপদ ছে1করারা অশ্বেত রোদে-পোড়া 

নাবিকদের চেহারার সঙ্গে পরিচিত নহে, কিংব। শুক্ষহীন দেশ হইতে যে 

সব সিগারেট লুকাইয়া আনে তাহা তাহার। দেখে নাই, নারিকেলও 

অপরিচিত। নাবিকেরা এই সব জিনিস ছোঞ্র।দের মাঝে মাঝে দিয়! 

তাহাদের সহিত ভাব জমায়। সেজন্ত পাগড়ি মাথায় আমাকে দেখিয়া 

একদন ছোকর। আমাকে অনুসরণ করিতে লাগিল--এবং বলিতে লাগিল 
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-_অর্থাৎ “একটা সিগারেট, কিংবা একট নারিকেল দাও না গো!” 
নদীতে অনেকগুলি সেতু আছে, শহরের ভিতর চমতৎক!র সব পথ, 

দুপাশে বহু উচ্চ অট্টালিকা । শহরের প্রধান পথ আরগা ইল সরা, সবদাই 
জনবহুল। ট্রাম ও কোচ সব দিকে চলিতেছে । এই পথ এক স্থানে 

স্টকে ছুই ভাগে ভাগ করিয়া ইতিহাস-প্রপিদ্ধ “বেল” ও “ত্রাগতে গিয়া 

পৌছিয়াছে, এইখানে স্কটিশ বীর উইলিয়াম ওয়]লেস ইংরেজদিগকে পরান্ভৃত 

করিয়াছিল। বুকানন স্ীট ফ্যাশ অঞ্চল। নিকটেই জর্জন্গয়ার। অনেক 

খ্যাত ব্যক্তির মর্র মৃতি আছে এখানে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য সার ওয়ালটার 

স্কটের বৃহৎ মৃত্তি ডারক স্তপ্তে স্থাপিত। এখানকার নিউ ইউনিভাসিটি 
পঞ্চাশ লক্ষ টাক ব্যয়ে নিমিত) অনেক ভারতীয় এখন হইতে ডিগ্রী 

ইয়! ফিরিয়াছে। এইখানে অল্পদিনের মধ্যেই €(১৮৮৮তে) একটি 
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আস্তর্জতিক প্রদর্শনী খোলার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ভারতীয় হস্তশিল্পও 

অবশ্যই এখানে স্থান পাইবে । ইউনিভাপিটির গৃহে বড় একটি গ্রন্থাগার 
আছে, ইহার মিউজীয়ামে বিখ্যাত হাণ্টারিয়ান সংগ্রহগুলি স্থান পাইয়াছে। 

গ্লাসগে।র ক্যাথিড়ালই সম্ভবত এখানকার প্রাচীনতম স্থাপত্য। এটি 

দ্বাদশ শতাব্দীতে এবং বিশ্ববিদ্যালয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে নিমিত ! গ্রযাসগে।র 

নিকট ছুইটি উল্লেখযোগ্য স্থান আছে, পেইসলি ও গ্রীনক। কাশ্মীরের 
শালের অনুকরণে পূর্বে এই পেহসলিতে শাল প্রস্তুত হইত, ফলে কাশ্মীরের 
শালের কারবার এবং নকল শালের কারবার ছুইই ধ্বংস হইয়াছে। 

নিকটস্থ হৃদগুলির দৃশ্য অপুব। আমর লক লমণ্ড এবং লক ফাইন 
দেখিয়। আরও অনেকগুলি হুদ ও মনোহর দৃশ্য পূর্ণ স্থান দেখিলাম । 
গ্লাসগোতে থাকিবার সময় পৃথিবীর বৃহত্তম জাহাজ “দি গ্রেট ইষ্টাণ” 

গ্রীনকের অদূরে অবস্থ।ন করিতেছিল। আমি তাহ! দেখিতে গিয়াছিলাম । 

ইসা যাত্রী বণ অথবা মাল বহন ছুইয়েরই অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় 
ইহার মালিক ইহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার বাবস্থা করিতেছেন । 

মিস্টটর জন মুইয়র (ডীনস্টন হাউন. ডুন) আমাকে স্কটের “লেডি 

অভ দি লেক'-খ্যাত ট্রোসাকৃস-এ লইয়া গেলেন । 
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ডুন হইতে আমরা রেলপথে যে স্থানে গিয়া পৌছিলাম সেখানে 
ক্যালাগ্ডারের খাড়া মাথাগুলি, অন্যান্য পর্বত্চুডাদের সহিত ভুতুড়ে 

অঞ্চলগুলি পাহারা দিতেছে । যেখানে রোডেরিক বীরত্ব প্রকাশ 

করিয়াছিল এনং যেখানে এলেনের হৃদয় ভালবাসার মধুর বেদনায় স্পন্দিত 

হইয়াছিল। কিন্তু কবি স্কটের কাব্যে যেখানকার পাহাড় পর্বত হুদ ও 

উপত্যকাসমূহ পবিত্র রূপ ধরিয়াছে, সেখানকার শোতা বর্ণনা করিবার 
হঃসাহস আমার নাই। অতএব আমি সবিনয়ে ইহা হইতে বিরত 
হইলাম। আমর। ক্যালাগ্ডার হইতে কে।চ লইয়। ট্রোনাকস-এর অভিমুখে 
যাত্র। করিলাম। লক ভেনাচারের পাশ দিয়া পথ কিয়দ্দ,র পর্যস্ত গিয়াছে। 
উপকূল অল্পবিস্তর ঘন অরণ্যে পূর্ণ, অনেক আোতম্থিনী ইহার ভিতর দিয়া 
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আসিয়া হ্রদের জলে পড়িতেছে। আমর। কয়েলানটোগল ফেণড পার 
হইলাম। এইখানে রোডেরিক স্নোডনের নাইটের সঙ্গে লড়াই করিয়াছিল। 
অতঃপর আমরা উড অভ ওয়েইলিং-বা বিলাপ অরণ্যে আঙিয়! পোছিলাম । 
ইহার সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে এই যে, এখানকার জলা- 
দৈত্য অনেক গুলি শিশুকে খাইয়া ফেলয়াছে। এক দিন ছেলেরা 
এখানে খেলা করিতেছিল, এমন সময় একটি নুন্দর ঘোড়া! জল হইতে 
উঠিয়া আদিল, তখন তাহার চমৎকার চেহার। দেখিয়া একটি সাহসী ছেলে 
তাহার পিঠে গিয়া চড়িয়া বসিল। অন্য ছেলেরাও তাহা দেখিয়া তাহাকে 
অন্থকরণ করিল, সবাই একসঙ্গে সেই ঘোড়ার পিঠে চড়িল। ঘোড়াটি 
সকলের জন্য জায়গ! করিবার উদ্দেশ্যে পিঠটাকে আরও লম্বা করিয়। দিল। 
সবাই যখন চড়িয়া বসিল তখন ঘোড়াটি সহস! ছেলেদের লইয়া হুদের 
জলে ডুবিয়। গেল। জলের নিচে তাঠার একটি গুহ ছিল, সেখানে গিয় 
সে একটি বাদে অন্য সব ছেলেকে খাইয়। ফেলিল। একটিকে খাইতে 
পারে নাই, কারণ সে ওখান হইতে পলাইয়। চলিয়। আসিয়া এই কাহিনীটি 
বিবৃত করিয়াছে । এ জলাদৈত্যট। ওয়াটার কেল্পি নামে পরিচিত। 
এই কেল্পি বাংলার পুকুরের জটাবুড়ি, বীরভূম নদীর পাথুরে ভূত, এবং 
গণ্ডক নদীর পাগুঁবার সমগোত্রীয়। নাইল নদীর কুমীরের মত এ 
কেল্পির অসাধারণ ধের্য, শিকারের জন্য সে বহুকাল অপেক্ষা করিতে 
পরে। তাহার উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিনার আর একটি মাত্র 
কাহিনী আছে। সার ওয়ালটার স্কটের মতে সে একটি মুতদেহ বহনকারী 
দলকে ধরিয়া উদরস্থ করিয়াছিল। ইহার পর আমরা লক আকৃরে ও 
পরে ব্রিগ অভ টার্ক-এ আসিলাম। এটি ছোট একটি স্রোতশ্বিনীর 
উপরের সেতু, ইহা রূপকথায় স্থান পাইয়াছে। আমর। লক আক্রে 
পিছনে ফেলিয়া চলিলাম, তাহার পর ট্রোসাকৃপ-এর গিরিসঙ্কটের ভিতর 
প্রবেশ করিলাম । ইহার দক্ষিণ পাশে বেন আলাম, ও বাম পাশে বেন 
ভেম্থু। ছুটিই খাড়া পাহাড়। ইহাদের গায়ে ঘন অরণ্য, নান! জাতীয় 
গাছ-_রোয়ান, বা, হরণ, ওক, এবং অন্যান্য । সমস্ত দৃশ্যটাই হিমালয়ের 
গর্জ বা গিরিসন্বটের গ্ঠায়। ট্রোসাকৃস-এর অন্যসীমায় লক ক্যাটরিল। 
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পূর্বে এই হৃদে ট্রোসাকস হইতে সহজে আসা যাইত না। আসিতে 
হইলে বিপদসন্কুল এবং দুর্গম পথ মাত্র সম্বল ছিল। ইহাকে “ল্যাডার্স” 

বল! হইত | মৈ-পখ বল। চলে । খাড়। পাহাড়ের গায়ে ধাপ কাটা, এবং 

ইহার উপর দিয়! গাছের ডালের সঙ্গে দডি বাঁধা ছিল। সাহসী যাত্রীর 

ইন্াই একমাত্র অবলম্বন। বর্তমানে প্রশস্ত এবং সহজ পথ নিমিত 

হইয়াছে, এই পথে আমাদের কোচ হদের ধার পর্যস্ত যাইতে সক্ষম হইল । 

রব বয় নামক 'একটি ছোট হ্রীমার আমাদিগকে হুদের ওপারে লইয়। গেল। 

মামর। এলেন দ্বাপ ছাড়াইয়। গেলাম । এই এলেন ডগলাস ন্োডনের 

নাইটকে বহন করিরা আনিয়ানছছল। একখানি বোট আসিয়া গ্বীমার 
হইতে আমাদিগকে কুইনস্ কটেজে লইয়! গেল। এটি একটি স্বুরঙ্গ মুখে 

অবস্থিত। এই স্ুরঙ্গ পথে ক্যাটরিন হৃদ হইতে আটউচল্লিশ মাইল দূরে 

গ্রযাসগোতে জল লইয়! যাওয়া হয়। গ্র্যাগোর এক ম্যাজিন্টেট কুইনস 

কটেজের অতিধি রূপে আমাদিগকে অভ্র্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। 

তিনি অতঃপর একটি বোটে করিয়৷ হৃদের আর এক প্রান্তে লইয়।৷ গেলেন। 

স্থানটি বড়ই জনশূন্ক, প্রাণহীন। পাহাড় গুলিতে শুধু ভাঙা পাথর আর 
বড় বড় পাথরের টাই। এ সব স্থান পূর্বে ম্যাকগ্রিগর গোষ্ঠির সম্পত্তি 
ছিল। ইহা হ্দের ধারে একটি পাহাড় ঘের! স্থান, বনু টুকরে। পাথর 
চতুর্দিকে ছড়ান। শোনা গেল, ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেল 
ম্যাকশ্রিগর সম্প্রতি ঈজিপটে মারা গিয়াছেন, তাহার দেহ এইখানে তখন 
আনিবার চেষ্টা করা হইতেছিল। ম্যাকগ্রিগরদের সব বৃত্তান্ত জানিতে 

হইলে পাঠকদিগকে স্ক:টর “লেডি অভ দি লেক” পড়িতে অনুরোধ করি। 
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১৮৮৬ সনের অক্টোবরে আমি অক্সফোর্ডে যাই এবং সেখানে সার 
মোনিয়ের উইলিয়াম্স-এর অধীনে ইগ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুটে কাজ করি। 

বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সম্পর্কে তিনি এটি গঠন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, 
সার মোনিয়ের উইলিযাম্স্ ভারভবাসীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। প্রাচ্য 
বিষয়ের পণ্ডিত মাত্রেরই মনে এই সঙামুভূতি বিদ্যমান । তিনি উচ্চস্তরের 
ইংরেজ জেণ্টল্ম্যান্দের এই শিক্ষারি দিতে চেষ্টা করিয়াছেন “য, ভারতীয়দের 
সঙ্গে ব্যবহারে তাহারা যেন স্মরণ রাখেন, ভারতীয়গণ প্রাচীন কাল 

হহছতৈই এমন একটি সুগভীর চিন্তাশীল মন ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়াছেন 

যাহা আধুনিক ইউরোগপীয়গণও অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এই 

শিক্ষা আরও গুক্রত্বপূর্ণ এক:রণে যে, ব্রিটিশ জাতি আমেরিকা, আফ্রিক! 
ও আগ্রেলিয়াবাসীদের সংস্পর্শে আলিয়া! যাহারা ইউরোপীয় নে গাঠাদের 

সম্পর্কে এমন একটি ধারণ] গড়িয়া লইয়াছে যাহা ভারতীয়দের পক্ষে 

আদৌ গীরবজনক অথবা কল্যাণকর নহে । ইউরোগীয়গণ যতই শিক্ষা 
ও সংস্কৃতির পথে অগ্রসর হইতেছে ততই তাহাদের ও অপেক্ষাকৃত 

প্রথগামী ভারতীয়দের মধ্যে ব্যবধান লান্ডিয়া যাইতেছে । চঙ্কান «এ শক্তি 

মানুষকে যে পরিমাণ পশ্হ্ের স্তর হইতে দুরে লইশা যাইতেছে, তাহ! 

সেই পরিমাণে বর্ধর মানুষ হইতে সন্য মানুষকে দূরে লইয়া যাইতেছে। 

ছইয়ের মধো যাহা পার্থক্য তাহা শুধু মাত্রার। ক্ষমতার চেতন! 

ইউরোপীয়দের মনে একটা নিরাপত্তাবোধ জাগাইয়া তুলিতেছে, আর 

এইজন্যই ইউরোগীয়েতর জাতির নিকট হইতে তাহাদের সম্পত্তি কাড়িয়। 

লইবার সময় তাহারা যাবনীয় নীতি ও ন্যায়বোধ বিসর্জন দিয়া তাহাদের 

নরহত্যাক্ষম বন্দুক ও মেশিন-গানের উপর যোল আন! নির্ভর করিয়া 

থাকে । এই অস্ত্র লইয়া তাহারা আফ্রিকায় নেগাসদের জমির উপর যেমন 

তেমনি তাহার! পূর্ব এশিয়ায় আনামীদের উপরেও ঝাপাইয়া৷ পড়িবার 
জন্য উগ্ভত হইয়া রহিয়াছে। বিস্মতি বশতঃ ভাববিজ্গাসীগণ যে 

পুরাকালকে ব্বর্ধুগ বলিয়া! মনে করে, এবং যাহাকে আমরা নিছুর হত 
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ও শঠতাময় প্রস্তর যুগ অথবা ব্রপ্ত যুগ বলিয়া মনে করি, তাহ আর নাই, 
এবং আশ! করি তাহ চিরদিনের জন্য পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইবে । রেলওয়ে 
কিংবা টেলিগ্রাফে মানুষকে পণ্ড হইতে পথক করে না। দয়া, করুণা, 
উদারতা, ন্যায়, ক্ষমা! ইহাই মানুষকে পশু হইতে পৃথক কৰে। এবং 

ইউরোগীয়গণ এ-কথা ভুলিয়া যায় যে আছে বল ছূর্বলেরও-_-এবং যাহার! 
অশ্বেত এবং অর্ধউলঙ্গ থাক। সত্বেও একদা যাহাদের মনে ইউরো পীয়দিগের 

অপেক্ষা বহুপুবে জ্ঞানের আলে। উজ্জলতর হইয়া জ্বলিতেছিল, তাহারাও 

ম্যায়ধর্ম উপেক্ষাকরীদের বিরুদ্ধে তাহাদের ছর্বল হাত তুলিতে পারে। 

ইংলযাণ্ড হইতে যাহার! ভারতবাশীদের মধ্যে আসে, তাহারা যদি মনে করে, 
ইহার। কৃষ্ণাঙ্গ অথবা অর্ধউলঙ্গ, অতএব ইহাদিগকে অসভ্য বুশম্যান অথবা 

পাপুয়ান তুল্য মনে করিতে হইবে, তাহা হইলে তাহ। উভয়ের পক্ষেই মহা 
অনিষ্টের কারণ হইবে । 

পুরাকালে মানুষ যখন অনুন্নত ছিল, তখন মানুষের মনে আত্মত্য।গের 

স্থান ছিল না। ইহ] এক্ষণে সম্মানিত স্থান অধিকার করিয়াছে । 

আমাদের সমুদ্র-উপকুলগুলি পো্রগীজ শাসনের তিক্ত স্বাদ পাইয়াছে, 

স্প্যানিশদের ম্যামেরিকা শামন হইতে তাহার পার্থক্য বিশেষ নাই। 

ইংরেজগণ অ।মাদের জন্য যাহ! করিয়াছে তাহার জন্য আমরা সহযোগিতা 
দান করিয়াছি। মেটকাফগণ ও মেকলেদের আমরা নিরাশ করি নাই। 

আমর! বিশ্বাম করি আমাদের উন্নতি তাহাদের লক্ষ্য, সাস্রাজ্য সেই লক্ষ্যের 

উপর। তবু ব্রিটিশদের এই সম্পর্কে ভুল হইলে ভারতীয়গণ নীচের স্তরে 
নামিয়া যাইবে । প্রয়োজন উপস্থিত হইলে আমাদের আত্মরক্ষা করিবার 

উপযুক্ত শিক্ষা দিতে ইংরেজগণ অবিরাম অস্বীকার করিতেছে । ভারতীয়গণ 

কি গৃহপালিত পশুর স্তরে থাকিয়া যাইবে? ভারতবর্ষকে হারাইলে 

ইংল্যাণ্ডের খুব ক্ষতি হইবে না, কিন্ত তাহা হইলে আমাদের স্তর নীচেই 

থাকিয়া যাইবে । আমাদের সামরিক শিক্ষ! দিতে হইবে, ইহাতে ইংরেজের 

কোনও বিপদ্ হইবে না । ইহাতে সাস্রাজ্যেরই শক্তি বৃদ্ধি হইবে। 

সার মোলিয়ের উইলিয়াম্স্ ব্রিটিশ ছাত্রদের মনে ভারতবধ 

ও ভারতবাসী সম্পর্কে নত্য অবস্থার কথ! গাধিয়া দিবার জন্ত বথাসাধ্য 
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চেষ্টা করিতেছেন। এবং এজন্য তাহাকে ছুই জাতির পক্ষ হইতেই 
কঙ্যাপকামী মনে করা উচিত। পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করিয়া ভারতীয় 

মনে তাহার নিজস্ব সত্ব! সম্পর্কে চেতন! জাগিতেছে । একদিকে পাশ্চাত্য 

শিক্ষার দরুন মানুষের সম অধিকারের বোধ, অন্যদিকে ক্ষমতার ও প্রভৃত্বের 

চাঁপ--আমরা বর্তমানে এই ছুইয়ের সংঘধের মধ্যে পড়িয়াছি। এই সংঘর্ষ 
যিনি রোধ করিতে পারিবেন, তিনি উভয় জ্ঞাতিরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন 

হইবেন। সার মোনিয়ের এই চেষ্টা করিতেছেন, তাহার স্সীও তাহার এই 

মহৎ চেষ্টায় সাহাযা করিতেছেন । তাহার সাহায্য হাতে-কলমে । 

প্রথমর্দিন যখন আমি সার মোনিয়ের উইলিয়াম্সএর নিকট যাই, তিনি 

আমাকে বলালন, “আপনি আমার “অভ্যাগত+? 1” সংস্কৃত অভ্যাগত 

শব্দটি উচ্চারণ করিলেন । সার মোনিয়ের সংস্কৃতি পণ্ডিত স্থৃতরাং তিনি 

এ শব্দে আমরা যে অতিথিকে পবিত্র জ্ঞান করি তাহাই বুঝাইতে 
চাঁহিলেন। অকুফোর্ডে আমি যতদিন ছিলাম, ততদিন তিনি ও তাহার 

স্ত্রী আমার প্রতি “অভ্যাগণ্ত'-এর বাবহার করিয়াছিলেন । 

অক্ুফোর্ডের কলেজগুলি দেখিলাম। ক্রাইস্ট কলেজ ও সংলগ্ন 

ডাইওসিসান ক্যার্ীড়াল, ওরিয়েল, ব্যালিওল, কুইন্স ও ম্যাগ ভালেন 

রূলেজ। ইহার টাওয়ার, ক্লুইস্টার ও ছায়াবীথি স্মরণ করাইয়া দিল 

অতীত যুগে ওয়ালশ, আযাডিসন এবং জন্ হ্যাম্প্েন্ এই পথে তাহাদের 

পদচিহ্ন রাখিয়। গিয়াছেন। অন্যান্য আরও অযনকগ্চলি কলেজ দেখিলাম, 

কলেজের রান্নাঘরে বহু ছাত্রের জন্থ বৈজ্ঞানিক উপায়ে কিরূপ রাল্না হয় 

তাহা দেখিলাম । পরীক্ষার হল্ দেখিলাম। নানা স্থানের নান। রঙের 

পাথর বসান হল্টি চমতকার । বডলিয়ান ও র্যাডক্লিফ গ্রন্থশালা 

দেখিলাম । ইউনিভাপিটি মিউজিয়াম ও মানমন্দির দেখিলাম । এই 

প্রাচীন নগরীতে এত দ্রষ্টব্য রহিয়াছে যাহ] বর্ণনা করা অসম্ভব । 

অক্সফোর্ডে সার উইলিয়াম হান্টারের জ্যোষ্ঠপুত্র ব্রাউটন শেরিডান 

হান্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল । সে যখন ছয়-সাত বৎসরের বালক তখন 

তাহার সহিত নামার খুব ভাব হইয়াছিল । ইংল্যাণ্ডে যাইবার পর হইতে 

ভাহার কথ। অনেককে ছিজ্ঞাস! করিয়াছি । কেহ বলিয়াছে সে জার্মানিতে 

১৫ 
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আছে, তাহা শুনিয়া মনে হইয়াছিল সেখানে গিয়া তাহার সহিত দেখ 
হইয়াছিল সেখানে গিয়। তাহার সহিত দেখা করি। হঠাৎ গশুনিলাম 

সে অক্ফোর্ডে আছে। লেডি মোনিয়ের উইলিয়ামস আমাকে এই 
সংবাদটি দিলেন। তাহাকে অবাক্ করিয়া দিবার জন্য একদিন সন্ধ্যাবেল। 
তাহাকে না৷ জানাইয়! তাহার সহিত দেখ! করিতে গেলাম । সে আমাকে 

দেখিয়া সত্যই অবাক হইল। পাগড়িপরা, টিল! পোশাকে সজ্জিত এক 
অশ্বেতাঙ্গকে দেখিবে সে কল্পনাও করে নাই। সে আমতা আমত। করিয়া 

কহিল, আমি নিশ্চয় ভুল করিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছি । সে 

আরও বিস্মিত হইল যখন বলিলাম, আমি ভূল করি নাই। তাহার স্ত্রী 
এতক্ষণ মজা! দেখিতেছিল। যাহ! হউক, শেষ পর্বস্ত সবই প্রকাশ হইয়! 

পড়িল। ব্রাউটন মহা খুশী। প্রত্যেকেই খুব খুশী হইল। সেদিন 

হইতে অক্সফোর্ডে আরও অনেকগুলি সন্ধা আমরা আনন্দে একক্র 

কাটাইয়াছিলাম । 

অক্সফোর্ডে যে হোটেলে ছিলাম সেটি সম্পূর্ণভাবে এক যুবতী স্ত্রীলোকের 
পরিচালনাধীন ছিল। হোটেলটি একটি প্রথম শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান এবং 
ইহার সঙ্গে অনেক প্রাচীন স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে । শুধু এখানেই নহে, 
অন্তত্রও যেখানেই গিয়াছি দেখিয়াছি, মেয়েরা সেখানেই হোটেলে, 

দোকানে, পানগৃহে, ডাকঘরে, কল-কারখানায় দায়িত্বপূর্ণ ভাবে কাজ 
করিতেছে । তাহারা যে পরিমাণ কাজ করে আমাদের লোক হয়ত 

তাহ! বিশ্বাম করিতেই চাহিবেন না। গ্র্যাস্গোতে একটি বড় হোটেলে 

এক মেয়ে কেরানিকে দেখিলাম, তাহাকে সকাল নয়ট। হইতে মধারাত্ি 
পার হইয়। রাত্রি একট। পর্ষস্ত মোট ষোল ঘণ্টা কাজ করিতে হয়। 

লগুনের অনেক রেস্টোরেন্ট মেয়ের। সকাল সাড়ে সাতটা হইতে রাত্রি 
বারোটা পর্যস্ত কাজ করে। এবং যাহা করে তাহ! সহজ কাজ নহে। 

আমাদের দেশের মেয়েরা এত কাজ করায় অভ্যস্ত নহে। ইহারা 

সুন্দর পরিমাজিত পোশাকে, পরিচ্ছন্ন আচরণে সহজেই আমাদের 
সহান্থভৃতি দাবি করিতে পারে। পুরুষেরা একটু স্বাধীনতাপ্রিয়, কিন্ত 
ওদেশের স্ত্রী স্বামীকে কোনও স্বাধীনতা দিতে নারাজ । আমাদের দেশের 
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স্্ীতাহার স্বামীর খেয়াল-খুশিতে চলে, কি ওদেশের স্বামী স্ত্রীর খেয়াল- 
খুশিতে চলে? ইহার উত্তর 'দিয়া বিপন্ন হইতে চাছি না। ও দেশের 
জীবনযাত্রার মান উচ্চ, পরিবার প্রতিপালন করা তাই অনেকের পক্ষে 
ছঃসাধ্য, সেঞ্জন্ত অনেক পুরুষ অবিবাহিত থাকে। উপরস্ত উহাদের 
মেয়ের সংখ্যা পুরুষদের সংখ্যা হইতে অধিক, সেজন্য অনেক মেয়েকেও 

অবিবাহিত থাকিতে হয়। আমাদের দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির মান যদি 
উদ্নত হইত এবং গাত্রবর্ণ ও জাতি-বৈষম্যবোধ ভারতীয় ইউরোপীয়দের 
কম হইত, তাহা হইলে আমি আমাদের দেশের যে-সব পুরুষ পৈতৃক 
সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া স্ত্রী লাভ করিয়। থাকে তাহাদিগকে ইউরোপীয় স্ত্রী 

গ্রহণ করিতে বঙ্গিতাম। ব্রাহ্গণেরা ও জুতা বিক্রয়, মদ বিক্রয় এবং টিনের 
গো ও শুকর মাংস বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছে, তখন ভারতের জাতিভেদ 

প্রথার আর এক পয়সাও মূল্য নাই। যাহা হউক, শ্বেত ও অশ্থেত জাতির 
মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন আপাততঃ সম্ভব হইবে না। ইংঙ্যাণ্ডের 
এইসব দোকানের মেয়েদের মধ্যে একটি সততা আমি মনোযোগের সহিত 

লক্ষ্য করিয়াছি । সমস্ত দিন ধরিয়া কত পয়স! তাহাদের হাতে আসে, কিন্তু 

চুরির অভ্যাসের সঙ্গে তাহাদের পরিচয় নাই। শুধু মেয়ের! নহে, ছেলেরা 
ব! দোকানের কর্মচারীরা সাধারণতঃ সততায় অভ্যস্ত । কোনও প্রতিষ্ঠানের 
দায়িত্ব তাহাদের উপর অপিত হইলে, কিংবা! দূরদেশে--আসামের পাহাড়ী 
অঞ্চলে অথবা আফ্রিকার হীরক-ক্ষেত্রে এজেপ্টরূপে প্রেরিত হইলে-__সর্বজ্রই 

তাহার! সততার সঙ্গে কর্তব্য সমাপন করিবে । এজন্য ব্রিটিশ বাণিজ্যের 

উন্নতি হয়, আর এই জন্যই ঈস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি সাম্রাজ্য লাভ করে। 
পূর্বে আমি একস্থানে আশা প্রকাশ করিয়াছি যে পাইকারি হারে 

হত্যাকাণ্ড, নিষ্ঠুর প্রতারণা, একটা সম্পূর্ণ জাতিকে দাসে পরিণত করা, 
ধরাপৃষ্ঠ হইতে লোপ পাইযাছে। সংবাদপত্রে যাহা পড়িতেছি তাহ! যদি 
সত্য হয়, তাহা হইলে কিছুই লুপ্ত হয় নাই। এ-ঘটন! দূর পশ্চিমে 

ব্রাজিলে ঘটিতেছে। বলা হইয়াছে সেখানে খ্রীস্টানগণ-_সভ্য ইউরোপীয়গণ 

অসহায় ইত্ডিয়ানদের জমি দখল করিবার জন্য তাহাদিগকে স্রিকনিন এবং 

পারদ দ্বারা নির্মমভাবে হত্যা করিতেছে । আ্আামাদের বন্ধু প্রীস্টান 
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স্পেনবাসীগণ তাহাদের কূপের ভিতর, শস্তের গোলায় এবং তাহাদের 
রক্ষিত মাংসে বিষ মিশাইয়া দিতেছে এবং ইহার কার্ধফল দেখিবার জন্ত 
উৎসাহিত হইয়া তাহ।র! গিয়া দেখিতেছে নর-নারী-শিশু শত শত- সহস্র 
সহত্র প্রবলভাবে আক্ষেপিত দেহে মরিয়! শক্ত হইয়া পড়িয়। রহিয়াছে । 

দেখিয়া তাহাদের কি তৃপ্তি! হা ঈশ্বর! এই বীভংস কাণ্ডে সমস্ত 

ইউরোপ কেমন চুপ করিয়া আছে! বাঙগগোরিয়াতে মুসলমানদের 
কুকার্ষে তাহারা যে অশ্রুপাত করিয়াছে তাহাতেই বোঁধ করি তাহাদের 
সকল অশ্রু শেষ হইয়! গিয়াছে । কিংবা ধর্ম এবং বিজ্ঞান ত্রাজিলের 

এসব ইগ্ডিয়ান কীটদ্রের ধ্বংস করিবার অধিকার দিতেছে? ইংল্যাণ্ডও 

এ-বিষয়ে উচ্চবাচ্য করিতেছে না, ইহাতে আমি বিস্ময় বোধ করিতেছি । 

অথব1 ইউরোপীয়গণ কিছু করিলে অন্যায় হয় না, অ-ইউরোপীয়ান কোনও 

অন্যায় করিলে তাহার! ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। ছুইজন পরহিততব্রতী ইংরেজ 
ভদ্রলোক সম্প্রতি হায়দ্রাবাদে নিয়শ্রেদর লোকদের দ্বারা বসম্তরোগের 

দেবতার নিকট মহিষ ও ছাগ বলি দিতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে 
লিখিয়াছেন--4০৭ 05652 (10৮7 08565) 216 076 16161 0: 

606 0061) 11900 ৪ 51181) ড15667 ০ ঢ:051151) ০০০০৪61০1 
01650000000515 16805 100 3801019] 00771555210]. 060281805 

10 8015৪ 1811191061)05. অর্থাৎ এরা (এই নিয়শ্রেণীর লোকের! ) 
তাহাদেরই আত্মীয় যাহারা গায়ে ইংরেজী শিক্ষার একটুখানি পালিশ 
লাগাইয়া শ্যাশন্াল কংগ্রেসে নেটিত পার্লামেন্টের দাবী করে। এই ছুই 
ভদ্রলোক বড়ই দয়ালু এবং ব্রাহ্মণ, রাজপুত, শিখ, জৈন, শেখ এবং 

সৈয়দদের লইয়া যে পচিশ কোটি ভারতবাসী--তাহারা সকলেই 
নরখাদক। শ্রীস্টানদের মিশন এদেশে বংসরে যত টাকা খরচ করিয়। 
থাকে, তাহা! আমাদিগকে দিলে, আমর! মৌখিক প্রচার ও দৃষ্টান্ত দ্বারা 
আমাদের মধ্যে যে খরীস্টানী হিতাকাজ্! স্বভাবতই আছে তাই ইউরোপের 
জাতিগুলির উপকারে লাগাইতে পারি। 

১৮৮৬ জনের নভেম্বর মাসে আমার বন্ধু মিস্টার টমাস ওয়ার্ডল 
আমাকে তাহার লীকে অবস্থিত গৃহে, নিমন্ত্রণ করিলেন। লীক 
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স্টাফোর্ডশিয়িরে অবস্থিত। তথাকার নিকলসন ইন্হ্রিট্যটের মেস্বারগণ 
আমাকে ভারতব্ষ সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে বলিলেন। কি করিয়া বন্তৃত! 

দিতে হয় তাহা আমি জানিতাম না, তবে মোটামুটিভাবে বলিয়াছিলাম, 
আমাদের স্বার্থ অভিন্ন। আমি বলিয়াছিলাম, আমর! এখন যাহা উপাজন 
করি, তাহ অপেক্ষ। অধিক উপার্জন কি করিয়া! করিতে হয়, ইংরেজদের 

উচিত তাহ! আমাদিগকে শিক্ষা দেওয়া । ভয়ের কারণ নাই, সেই বেশী 

উপার্জনের অনেকখানি অংশ ইংল্যাণ্ডেই ফিরিয়। আসিবে, যখন আমরা 
তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য কিনিব। ইংল্যাণ্ড বর্তমানে অন্য সব দেশ হইতে 

যে-সব কাঁচামাল কিনিতেছে, তাহার অনেকখানি অংশ ভারতবর্ষ হইতে 

কিনিতে পারে । কেন সে তুরস্ক হইতে ৩৪৮০*০ পাউণ্ড মূল্যের আফিঙ 
ক্রয় করে? বিদেশ হইতে সে বৎসরে ৬৪৮০০ পাউও মূল্যের উদ্ভিজ্জ 
রঞ্জক সার আমদানি করে সেগুলি কি বস্তু? আমল কথা, ভারতের 

বাণিজ্যিক স্বার্থ দেখিবার কেহ নাই--ইংল]াগ্ডেও না, বাহিরেও ন]। 

অথচ ছোট্ট দেশ বেলজিয়ান _তাহারও বাণিজ্য-দূত পৃথিবীর সকল স্থানে 
রহিয়াছে । আমি বলিলাম ইংল্যাণ্ডের উচিত ভারতীয়দিগকে তাহাদের 

গ্রাম্য বেষ্টনীর বাহিরে কি করিয়া দৃষ্টি দিতে হয় তাহ! শিক্ষা দেওয়!। 
ভারতের কাচামাল কেমন করিয়। সোনায় পরিণত করিতে হয় তাহ! 

তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া । বন্ছঙ্জাতীয় কাচামাল অকারণে অরণ্যে 

পড়িয়া নষ্ট হইতেছে । আধুনিক বিজ্ঞান সেগুলিকে কাজে লাগাইবার 
কৌশল আয়ত্ত করিয়াছে। আরও ছোটখাটে। জিনিস যাহ! ভারতকে 

বিদেশ হইভে আমদানি করিতে হয়, তাহ! তাহাকে প্রস্তুত করিতে শিক্ষা 
দেয়! যাইতে পারে। ইংল্যাণ্ড বর্তমানে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্স 

হইতে বংসরে দশ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক মূল্যের লেস. আমদানি করে, এই 
লেস কি আমরা ইংল্যাণ্ডের জন্ত প্রস্তুত করিতে পারি না? এইসব 

বলিবার. পর মঞ্চ হইতে নামিবার সময় একটি ছোট্ট সুন্দরী বালিক!। আমার 
নিকট হিন্দুস্থানীতে আলাপ করিল। এ-রকম স্থানে এই ভাষ! 
অগ্রত্যাশিতভাবে শুনিয়। ভাল লাগিল। মেয়েটি গ্রেট ঈষ্টার্ণ হোটেলের 
সেক্রেটারি মিস্টার লংলির কন্তা। 
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শেষ কয়েকটি দিন আমি লগুনের ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমুহের নান! দৃষ্ঠু 
ও দর্শনীয় বসন্ত দেখিয়া বেড়াইলাম। হছুইবার পার্পামে্টে গিয়াছি, এবং 

আয়ার্ন্যাণ্ডের চিরস্তন সমস্তা লইয়া বিতর্ক শুনিয়াছি। দূর হইতে 
পার্লামে্টের নাম শুনিলে যেমন সম্ত্রম জাগে, এখানে ভিজিটর্স 

গ্যালারিতে বসিয়। সমস্ত দেখিয়া এবং শুনিয়া সে সম্ভ্রম কিছু বৃদ্ধি পাইল 

না। এখানে যে সব কথা উচ্চারিত হইতেছিল তাহা যে কোনও জাতির 
ভাগ্য নির্ণয় করিতে পারে ইহ বোধ হইল না । মনে হইল যে বয়স্ক 
বালকদের এটি একটি ভিবেটিং ক্লাৰব। পার্লামেন্ট গৃহ গুলিও মনে খুব ছাপ 
আকে না। যেন একটা প্রকাণ্ড শেড, গথিক ভঙ্গিতে নিগিত, ভিতরে 

বহুসংখ্যক বিচার-সভ। কক্ষ এবং অন্ধকার অনেকগুলি যোগাযোগের পথ । 

সৌধটি ১৮৪* হইতে ১৮৫৭ সনের মধ্যে নিমিত | পূর্বে এখান 
ওয়েস্টমিনস্টার প্রাসাদ ও সেন্ট স্টিফেনের চ্যাপেল ছিল | বাহিরে 

সবাপেক্ষা লক্ষণীয় কুক টাওয়।র। উচ্চতায় ৩২০ ফুট, প্রকাণ্ড ঘড়ি তাহার 

সঙ্গে, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘড়ি বলিয়া খ্যাত। দৈনিক ৪ সেকেণ্ডের 
বেশি তফাৎ চলে না। সপ্তাহে হইবার দম দিতে হয়, এবং যে অংশ বাজে, 
তাহাতে দম দিতে পাঁচ ঘণ্টা লাগে । যে ঘণ্টাটি বাজে তাহাব নাম বিগ 

বেন। এই বিগ বেনের কাজ পুর্বে কবিত “গ্রেট টম অভ ওয়েস্টমিনস্টার? 
এটিকে ১৬৯৯ সনে তৃতীয় উইলিয়াম-এর অনুমতি ক্রমে সেন্ট পল্ন 
ক্যাথীড়ালে স্থানান্তরিত কর! হয়। উইলিয়াম ও মেবির রাজত্বকালে 

গ্রেট টম একবার একটি মজার ভূল করিয়াছিল । রাত্রি দ্িপ্রহরে একদিন 
বারোটার স্থলে তেবোট। ঘণ্টা বাজিয়াছিল। ইহা ধরা পড়ে কয়েক 

মাইল দূরবর্তী উইগুসর কাস্লের প্রহরীর নিকট । উইগুসর কাস্লেব 

এক টের্যাসের উপর কঙব্যরত কালে সে ঘুমাইয়া৷ পড়িয়াছিল। এই 

অপরাধে সামরিক আইনে তাহার বিচার হয় এবং দণ্ডাদেশ হয়। কিন্তু 

সে বলে সে নিরপরাধ, কারণ তাহাকে গ্রেট টম বিভ্রান্ত করিয়াছে, 

মধ্যরাত্রিতে সে ১৩ট বাজাইয়াছে। বিচারকগণ তাহার কথা বিশ্বাস 

করেন নাই কিন্তু দ্বিপ্রহরে সব প্রকাশ হইয়! পড়িল, অপর কয়েকজন ব্যক্কি 
আসিয়! সাক্ষ্য দিল, প্রহরীর কথা সত্য । প্রহরীকে ক্ষমা কর! হইল । 
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পার্লামেন্ট হাউসগুলির নিকট বিখ্যাত ওয়েস্টমিনস্টার আযাবি। 
এইখানে ইংল্যাণ্ডের রাজাদিগের রাজ্যাভিষেক হয়, মাথায় মুকুট পরান 
হয়। ইংল্যাণ্ডে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের ভম্ম এইখানে রক্ষিত আছে। ওয়েস্ট- 
মিনস্টার আযাবি এমন একটি মন্নুমেপ্ট ও চ্যাপেল প্রতৃতির জটিল ভূপ যে 
ইহার বর্ণনা এখানে অসম্ভব । শুধু রাজা রাণীদের সমাধি ও স্মৃতিফলক 
নহে, বছ অখ্যাত ব্যক্তির সমাধি বা ন্মৃতিফলকও এখানে আছে। এই 

কারণেই গোল্ডস্মিথ তাহার চীন! দার্শনিকের মুখ দিয়। বলাইয়াছেন-__ 

এটি আমার মনে হইতেছে কোনও বিখ্যাত ব্যক্তির সমাধি । কি চমৎকার 

অলঙ্করণ, কি সুন্দর কারুকার্য, মনে হইতেছে, ইহা কোনও রাঙ্জার স্মৃতি 
সমাধি হইবে--যিনি দেশকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন '*. 

কিন্তু উক্ত দার্শনিক শুনিয়া হতবাক হইগেন, এই আযাবিতে সমাধি লাভ 

করিবার জন্য কাহারও পক্ষে কোনও বিষয় কৃতী হওয়া অত্যাবশ্যক নহে 

যে বিভাগে বিখ্যাত ব্যক্তিদের ছাড় সমাহিত রহিয়াছে, অথব। স্মারক 

রক্ষিত আছে মে বিভাগের নাম পোয়েটস কর্নার। এখানে সমাধি, 

পদক, আবক্ষ মৃতি, ফলক, কিংবা স্তস্ত আছে। এবং এমন সব ব্যক্তির 
আছে, য়াহাদের নাম ভারতবর্ষেও পরিচিত। যথা বেন জনসন, স্যামুয়েল 
বাটলার, জন মিলটন, টমাস গ্রে, ম্যাথিউ প্রাইয়র ইত্যাদি। এডওয়ার্ড 

দি কনফেসরের নামে যে চ্যাপেলটি উৎসগরঠকৃত সেখানে ছুইটি করোনেশন 

চেয়ার আছে, এখনও উহা অভিষেকে ব্যবগ্থত হয়। তাহার একটিতে 
স্কটল্যাণ্ডের স্কোন নামক গ্রামের একটি ধুসরাভ লাল প্রস্তর আছে, ইহার 
উপরে স্কটিশ রাজাদের অভিষেক সম্পন্ন হইত। ইহ! তাহাদের নিকট 

অতি শ্রদ্ধার বস্তু । যাহা হউক আডিসন আমাকে এবং ধাহার। ভবিষ্যতে 
এইস্থানের ভম্ম ও অন্যান্ত মৃতদের স্মারক উপলক্ষে ভাবপূর্ণ লেখা লিখিতে 
ইচ্ছা করিবেন, তাহাদের রক্ষা করিয়াছেন। তিনি “স্পেকটেট'-এ 

লিখিয়াছেন, যখন আমি রাজাদের ও সেই রাজাদের উচ্ছেদকারীদের 
একত্র এই সমাধিতে শায়িত দেখি, যখন দেখি প্রতিছন্থী বুদ্ধিজীবীগণ 

পাশাপাশি রহিয়াছেন, ধর্মীয় ব্যক্তিগণ, যাহার! তাহাদের নিজব্য মত দ্বারা 

পৃথিবীকে ভাগ করিয়। দিয়াছেন, তাহারা এইখানে সহঅবস্থান করিতেছেন, 
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তখন আমি ছুঃখের সঙ্গে নৈরাশ্তটের সঙ্গে এই কথাই ভাবি যে, এই 

বিবাদ বিতর্কের কতটুকু দাম আছে মানুষের সমাজে 1-_-এই কথাগুলির 

সঙ্গে আরও এক কবির কথা যোগ করা যাইতে পারে--শেখ সাদির 

কথা-। 

“কত ন৷ ছিল বস্ুুধাধীশ, রাজোফীষ শিরে, 

কত না ছিল তুমুল বলী মুলুক মলি” ফিরে !-. 

প্রাণের পাকা শশ্য তারা উড়ায়ে দেছে বায়, 

কেহই আর কদাপি তাঁর চিহ্ন নাহি পায় !” 
(মূল পারসিক হইতে বিহারীলাল গোস্বামী প্রণীত সাদির পন্দনাম 

(১৯২৫) হইতে উদ্ধৃত। “এ ভিজিট টু ইউরোপ? গ্রন্থের লেখক যে 
উদ্ধতি ও তাহার ইংরেজী অনুবাদ দিয়াছেন, তাহার পরিবর্তে এই 
ছন্দামুবাদটিই দেওয়া হইল ।-_অনুবাদক |) 



১৪ 

টাওয়ার অভ লগ্ন পরিদর্শন করিলাম। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস ইহার 

সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত হইয়া! আছে। ১৯৭৮ সনে উইলিয়াম 

দিকংকারার কর্তৃক এটি নিত হয়, পরবত্া রাজগণ ইহার সঙ্গে অনেক 
সংষোজন সাধন করিয়াছেন। ইহ! তাহাদের নিরাপদ আশ্রয় রূপেও 

স্থান দিয়াছে । বিদ্রোহী ওয়াট টাইলারের বিদ্রোহে দ্বিতীয় রিচার্ড 
এখানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। টাওয়ারের বিভিন্ন বিভাগ বিভিন্ন নামে 

পরিচিত-_ হোয়াইট টাওয়ার, মিডল টাওয়ার, বাইওয়াড় টাওয়ার 

ইত্যাদি । হোয়াইট টাওয়ারেই দ্বিতীয় রিচার্ড তাহার সিংহাসন ছাড়িয়। 

দিয়াছিলেন। বহু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অস্ত্রশস্ত্র এখানে সংগৃহীত আছে। 

ইংল্যাণ্ডের ক্রাউন জুয়েল, বিখ্যাত 'কোহিমুর' সহ এখানে রক্ষিত আছে। 

টাওয়ার আরও বিখ্যাত, কারণ রাজাদেশে বহু এঁতিহাসিক শির এখানে 

ছেদন কর! হইয়াছে, এবং মাঝে মাঝে অনেক ইতিহ1সখ্যাত ব্যক্তিকে 

এখানে কারারুদ্ধ রাখা হইয়াছে । তৃতীয় এডওয়ার্ড কর্তৃক ব্যালিয়ল, 

ক্রস, ওয়ালেস এবং ফ্রান্সের রাজ! জনকে আটক রাখা হইয়] টাওয়াদের 

একটি স্থানকে বলা হইল ইহা প্রাচীন শিরচ্ছেদ মঞ্চ । এইখানে কুইন 
আন বোলীন এবং আরও অনেকের মাথা কাট! হইয়াছে । অষ্টম 

হেনরির সময়ের ঘাতকেরা বেশি কর্মব্যস্ত ছিল। ১৬৬৬ সনের লগুন 

শহরে যে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছিল তাহার স্মরণে একটি মন্ুমেন্ট 
নির্সিত হইয়াছে, তাহার উপরে উঠিয়াছিলাম। ভিতরের দিকে চক্রাকার 
সিড়ি, ৩৪৫টি ধাপ, মোট উচ্চতা ২*২ ফুট। সেই লগুন ফায়ার--দি 
গ্রেট লগ্ডন ফায়ার ১৩২০০টি গৃহ এবং ৪৬৭টি রাজপথ ধ্বংস করিয়াছিল । 

অন্ুরুদ্ধ হইয়৷ একদিন সেন্ট পল্স ক্যাধীড়ালের প্রার্থনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত 
ছিলাম। ইহার পর জুগলজিকযাল গার্ডেন দেখিলাম । অন্যান্য যাহ! 
দেখিয়াছি তন্মধ্যে উল্লেখষোগ্য ব্যাঙ্ক অভ ইংল্যাণ্ড, ম্যাঁশন্যাল গ্যালারি, 
হ্যাম্পটন কোর্ট, এবং এক্সচেঞ্জ । কয়েকছি হাসপাতালও দেখিয়াছি, 
বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য সেন্ট বারথলোমিউ হাসপাতাল । কেন্সাল 
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গ্রীনের সমাধিক্ষেত্র দেখিলাম । এইখানে আমাদের দেশের বিখ্যাত 

দ্বারকানাথ ঠাকুরকে সমাহিত কর! হইয়াছে । দেখিলাম আ্যাথেনিয়াম 

ক্লাব, কয়েকটি কো-অপারেটিভ স্টোর, তন্মধ্যে আমি আ্যাণ্ড নেভিও ছিল। 
আরও বনু স্থানে ঘুরিয়। বেড়াইয়াছি, অনেক নামও ভুলিয়া গিয়াছি। 
মাদাম তুসো-র রক্ষিত পূর্ণ আকারের বু মোমের মুতি দেখিবার মত। 
বহু রাজা, খ্যাত ব্যক্তি, অনেক বিখ্যাত চোর হত্যাকারীর মৃতি “প্রদর্শনী 
রূপে রাখা হইয়াছে । খুব জীবন্ত মৃতিগুলি। কয়েকটির চোখ জীবস্ত 
চোখের মত নড়াচড়। করে। ইহার এক অংশের নাম আতঙ্ক কক্ষ। 

কুখ্যাত অপরাধীদের মৃত্তি ও তাহাদের দ্বার। সাধিত বহু অত্যাচারের 
অনেক স্মারক এখানে রক্ষিত আছে। ইহার মধ্যে চার্লস গীন নামক 

এক প্রসিদ্ধ নরহত্যাকারী ও চোরের মূতি আছে। সে তাহার মুখের 
ভাব এমন ভাবে বদল করিতে পারিত যাহাতে তাহাকে প্রত্যেকবার এক- 

একটি নূতন লোকের মত দেখাইত। তাহার বন্ধুরাও সে সময় তাহাকে 
চিনিতে পারিত না। লোকটি ইংল্যাণ্ডে জন্মাইয়। ভুল করিয়াছে, আমাদের 

দেশে জগ্মিলে তাহাকে দেবতা জ্ঞান কর! হইত, এমন পরমাশ্চর্য ক্ষমতার 

অধিকারী ছিল। এই কক্ষে ফবালী বিব্রোহ-খ্যাত মারা, রোবসপিয়ের 
ও অন্তান্য অনেকের মৃত্তি গড়িয়া রাখা হইয়াছে । যে ছুরির আঘাতে 
একুশ হাজার ব্যক্তির মাথা কাটা পড়িয়াছিল, (লুই-১৬, মারি 
আতোয়ানেং ইহার অস্তভুক্তি )- সেই ছুরিখানি এখানে রাখা হইয়াছে । 
ইহার আলবার্ট হল, ও ক্রিস্টাল প্যালেস দেখিলাম । এটি ইংল্যাণ্ডের 
একটি বিস্ময় । অবশ্য নামের জন্যই ইহার খ্যাতিটা বেশি। ইহ! নির্মাণে 
পোনের লক্ষ পাউও খরচ হইয়াছিল । 

অনেক সাহত্য বিষয়ক সভায় নিমস্ত্রিত হইয়াছি। “টাইমস” অফিসেও 

নিমস্ত্রিত হইয়াছিলাম। ব্রিটিশ মিউজীয়াম এবং কিউ-এর বটানিক্যাল 
গার্ডেনস দেখিবার উপধুক্ত। ব্রিটিশ মিউজীয়াম এক বিরাট স্থি। 

প্রথমে সার রবার্ট কটন ব্যক্তিগত ভাবে ইহ৷ প্রতিষ্ঠিত করেন, 
অনেকগুলি পাগুলিপি দাখিলপত্র দিয়ে ইহার আরম্ভ, তাহার পর তাহার 
পুত্র সংগ্রহ আরও বৃদ্ধি করেন, এবং পৌত্র ১৭০০, লনে ইছা! জাতিকে 
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দান করেন। এই সংগ্রহশালাটি ১৭৩১ সনের অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ হইয়া যায়। 
এই সময়ে গভর্মেন্ট মিউজীয়ামের জন্য একটি উপযুক্ত গৃহ নির্মাণে 

মনোযোগী হয়। ১৭৫৩ সনের একটি আইনের বলে ব্রিটিশ মিউজীয়ামের 
প্রতিষ্ঠা হয়। এই প্রতিষ্ঠানে মানুষের আদি ইতিহাস যেভাবে চিত্রিত 
হইয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোথাও এমন জীবন্ত ভাবে চিত্রিত হয় নাই। 
এই সংগ্রহশালায় বু বিচিত্র জিনিস আছে, যাহ। অনুশীলন করিতে একটি 
জীবন কাটিয়া যাইবার কথা। পুরাতত্ব বিভাগটাই আমাদের মত প্রাচীন 
জাতির পক্ষে অধিক চিত্বাকর্ক। আযাসিরিয়ান ও ইজিপশিয়ান গ্যালারির 

কাছে এ জন্য আমার অনেক সময় কাটিল। আড়াই হাজার বৎসর পুরে 
কিউনিকর্ম হরফে খোদিত টেরাকোটা দিকে আগ্রহভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া 
ছিলাম। ইহা! সেই সময়ের একখানি দলিল। আ্যাসিরিয়ার রাজার 
কাছে দরিদ্র নাবু-বালাতন্-ইকৃবির আবেদন। তাহার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র 

ভ্রোহিতার অভিযোগ সে এই আবেদনে অস্বীকার করিয়াছে। আর 
একখানি ট্যাবলেটে একটি দাস বিক্রয়ের কাহিনী আছে দাসের নাম 
আবরাইল সাররাট। ৬৪৮ খ্রীস্টপূর্ব সনের ট্যাবলেট এটি । আর একটিতে 
একটি হাসবুক্থ নায়ী দাসী বিক্রয়ের কথা আছে। সে এবং তাহার 
কন্যাকে লুকুর নিকট এক মানা ও আট শেকেলের বিনিময়ে বিক্রয় করা 
হইয়াছে । সে যুগেও ভাই তাহার ভাইয়ের বিধব! স্ত্রীকে প্রবঞ্চিতকরিত-_- 

এ যুগে যেমন করে । একটা ট্যাবলেটে আদালতে নালিশ করার বিস্তৃত 
বিবরণ আছে। বুমানিটু তাহার শ্যালকের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াছিল। 
বাড়ি ভাড়া দেওয়া হইত, বাগান বিক্রয় কর। হইত, ব্যাবিলনের নারীদের 

যৌতুক বিষয়ে চুক্তিপত্র রচিত হইত। ভেবজ, জ্যামিতি, অশ্কণান্ত্র এবং 
অন্ঠান্ত বিজ্ঞান বিষয়ে রচনা রহিয়াছে । মামির সংগ্রহও উল্লেখযোগ্য । 
একটি দেখিলাম খ্্রীস্টপূর্ব হাজার বংলর পূর্বের আমেন-র! মন্দিরের 
দ্বাররক্ষকের কন্যার দেহের মামি । গ্রীস এবং রোমের |পুরাতান্তিক বনু 

নিদর্শন সংগৃহীত আছে, তবে এশিয়া সংক্রান্ত সংগ্রহ খুব বেশি নাই। 

ব্রিটিশ মিউজীয়ামের লাইব্রেরির তাকঞগচলি যদি পর পর রাখা যায় তাহা 
হইলে তাহার দৈর্ঘ্য হইবে চল্লিশ মাইল। বহু লোক এই মিউজীয়াম 
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বিবয়ে কৌতুহল প্রকাশ করিতেছে, ইহা! আমার খুব ভাল লাগিল। জ্ঞান 
বদ্ধি ইহাদের কাছে একটি আনন্দের কাজ, এবং শিক্ষায় ধাহারা অগ্রসর 
তাহা'র। জ্ঞানলাভের উপায়কে সর্বসাধারণের সম্মুখে আনিয়া দেওয়াতে বড় 

তৃপ্তি পাইয়া থাকেন। এখানকার অনেক সম্পদই ব্যক্তিগত দান। 

আমাদের সদ্গণের ঝোঁক অন্য । মানুষ ও দেবতা পরস্পরের সম্পর্কে 

এমন ক্রিয় প্রতিক্রিয়াব সম্পর্কে যাহাতে মনে হয় এইবার দেবতার 

উচিত তাহাদের রুচির পরিবর্তন সাধন করা। এই আত্মনির্ভরতার 

যুগে তাহাদের কৃপণতা এবং মানুষের উপর চাপ দিয়। কিছু আদায়ের 
অভ্যাস ছ।ড়| উচিত । তাহাদের দেহ বায়বীয়, সেজন্য তাহাদের প্রতি 

সমবেদণ!। প্রকাশ করিতে পাবি, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের দেহ 

নির্মাণের জন্য আমরা সোনা, রূপা এমন কি মাটিও ব্যয় করিতে সত্যই 

পারি না। তাহাদেরও উচিত, আহার, বাসস্থান, সাজপোশাক এবং 

অলঙ্কারের জন্য আমাদের উপর নির্ভর না করা। ইহার জন্য যে পরিমাণ 

অর্থ তাহারা গ্রহণ করেন, তাহা আমাঁদেব দেশে স্কুল, মিউজীয়াম, বিজ্ঞান 

শিক্ষায়, এবং অন্ধকারে দিশাহার। মানুষদের মনে জ্ঞানের আলো 

জ্বালাইবার অন্ঠান্ত উপকরণের জন্য প্রয়োজন । যদি কৃপাপূর্বক তাহাদের 
এই দীন সন্তানদের জাতীয় বাজেট ঢালিয়।৷ সাজিতে অনুমতি দিতেন, 
তাহা হইলে কৃতজ্ঞতা বশতঃ আমর! সংস্কৃত শ্লেকগুলির অর্থকে ঘুবাইয়। 

মুচড়াইয়। ছমড়াইয়া৷ এমন একটি বৈজ্ঞানিক স্তরে উন্নীত করিতে পারিতাম 

যাহাতে তাহা মিশনাবিদের, আস্তিকদের নাস্তিকদের অথবা অন্ঞতাবাদীদের 

সকল আক্রমণের বিরুদ্ধে বহু কাল আত্মবক্ষা করিতে পারিত। 

ইউরোপের মিউজীয়াম-সমূহ, যেখানে পুথিবীর নান! স্থান হইতে 
নৃতাত্বিক নমুনা সংগ্রহ কর। হইয়াছে, সেখানে াড়াইলে ভারতবালীর মনে 

ছুঃখ ও দীনতার ভাব জাগিয়া উঠিবে। সেখানে তাহার নিজের স্থান 
বধরদের সঙ্গে । যাহারা নরখাদক, যাহারা নরবলি দেয়, ধর্মের নামে 

সবাজ্ে উন্কি পরে, এবং অন্তান্ত যে সব প্রথা বর্বর জাতির বিশেষত্ব, 

ভারতবাসীর স্থান তাহাদেরই সঙ্গে। ইউরোপের জাতি-সমূহ অনেক 
দিন আগে এই জাতীয় প্রথ। ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা এখন ইহাকে 
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বিভীষিকার চোখে দেখে । ইহ! পরিতাপের বিষয় যে, আমর! যখন 
ভারতবর্ষে প্রাচীন হিন্দুত্ের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি, 
একশত বৎসর আগেও যাহ। ছিল, নরবলি, অঘোর পন্থার নরমাংস ভক্ষণ, 

বিধবা পোড়ান, এবং এই জাতীয় সব পুণ্যলাভের প্রথা ফিরাইয়। আনিবার 
চেষ্টা করিতেছি, সেই সময়ে ইউরোগীয়গণ এই সব এহিক ও পারলৌকিক 
পুণ্যলাভের পদ্ধতিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে। আমাদের ধর্মপ্রাণতার এই 
গব লক্ষণে যে সব গভীর যুক্তি দ্বার! প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই ইউরোগীয়দের 
কানে তাহা পৌছায় না। অতএব আমাদের কর্তবা হইতেছে আমাদের 

যাবতীয় ছুর্বোধ্য শান্তগ্রস্থ লইয়া! জনকত ইউরোপীয় পণ্ডিত আমাদের যে 

উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেইখানে দীাড়াইয়! ইউরোগীয়দের উদ্দেশ্টু- 

গ্রণোদিত জেদকে ঘৃণার চোখে দেখা এবং দেশপ্রেমিকতার সঙ্গে তাহাদের 

রে্ওয়ে, টেলিগ্রাফ, তাহাদের বিজ্ঞান এবং তাহাদের যাবতীয় শিক্ষাকে 

তুচ্ছকরা। আমাদের কি এ সব জিনিস হাজার হাজার বৎসর পূর্বে ছিল 

না? সবই তো আমাদের হাতের এই গ্রন্থগুলিতে রহিয়াছে? এবং 

আরও অনেক জিনিস যাহা ইউরোপ বা আযামেরিকায় পুনরাবিদ্কৃত 

পুনরুদ্ভাবিত হইলেই আমাদের বুদ্ধি আমাদিগকে ইহ! দেখাইয়া দিবে। 
আমাদের উপচিয়া পড়া জাতীয় গৌরবের সঙ্গে আরও একটি গৌরব 

যোগ করিয়াছি--আমর। সন্তোষজনক ভাবে এ সত্য প্রতিষটিত করিয়াছি 

যে প্রাচীন মেক্সিকোর পুরোহিতদের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা! ছিল-_সেই 

সব পুরোহিত যাহারা অধিকাংশ তরুণদের বলির অস্্রদ্ধার হত্যা করিত 

এবং তাহাদের মাংস রান্ন। করিয়া খাইত। প্রাচীন ধর্মের এটি একটি সুন্দর 

অঙ্গ, এবং আমাদের স্বদেশবাসী ইচ্ার প্রতি বড়ই অন্ুরক্ত, এবং গপ্ত 

সাধনা বূপে ইহ! পুনঃ প্রচলিত করিবার জন্তা উম্মাদ হইয়াছে । কিন্ত 

হায়, আমরা এক ছূর্নীতির যুগে বাঁস করিতেছি । এ যুগে সহিষুতার 
অভাব ঘটিয়াছে। আমাদের ধর্মের স্বাধীনতা ইংরেজরা সহ্য করে এ কথা 
সত্য নে। তাহারা! কি অঘোরীদের পচা নরমাংস খাওয়া সহ্য করিবে? 
তাহাদের সকল কাজই পবিত্র কাজ। অঘোরপন্থীগণ সাধনার গভীরে 
পৌঁদ্ছয়া' সকল ভালমন্দ সুখ ছুখে গন্ধ হুরগন্ধকে পার হইয়া গিয়াছে। 
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ইংরেজরা কি আমাদের দেবীর শুক তৃষ্ণার্ত জিহবা! খু'তহ্থীন বালকের রক্ষে 

ভিজাইতে দিবে ? অথবা আমাদের বিধবা! ভগিনীদের আত্মাকে দ্রুত স্বর্গে 

প্রেরণের উদ্দেস্টে পুড়াইয়! মারিতে দিবে ? আমাদের বন্ধু ঠগদের ধর্মকে 
তাহারা পদদলিত করিয়াছে । এই ঠগের ম্যালথাসের নীতিকে কার্ধকর 

করিবার উদ্দেশ্বেই ত নরহত্যাকে ধর্মের অঙ্গ রূপে গ্রহণ করিয়াছিল । 

এ দেশ আমাদের মুসলমান বন্ধুদের ভাষার বলা যায় দার-উল-হর্ব। ইহা 
এখন হিন্দুদের বাসের অযোগ্য ৷ ইংরেজরা যখন নরবলি বন্ধ করিল, তখন 
হিন্দুধর্মের বৃক্ষকে পত্রহীন করিল। এবং তাহারই ফলে দেশে ছৃতিক্ষ দেখা 
দিল। মধ্য প্রদেশে কৃষক সম্প্রদায়ের ইহাই বিশ্বান। কারণ ইংরেজ 

আসিবাব পূর্বে এদেশে ছুতিক্ষ ছিল না। (দ্রষ্টব্য £ সার হেনরি এলিয়টের 
আট খণ্ডে সমাপ্ত ইতিহাস, বিশেষ করিয়! মুসলমান এতিহাসিকের যে 
অংশ তাহার অস্তভূক্ত। ) ইংরেজর1 যখন সতীদাহ উচ্ছেদ করিল, ভখন 
হিন্দুধর্মের বৃক্ষকে শাখাহীন করিল। যখন তাহারা কলিকাতায় জলের 
কল স্থাপন করিল, তখন হিন্দু ধর্মের বক্ষকেই ছেদন করিল। আমর! এ 

সবের বিরুদ্ধে যথাসাধা আন্দোলন করিয়াছিলাম। প্রত্যেকটি প্রশ্নকেই 
আমর! জাতীয় প্রশ্ন করিয়! তূলিয়াছিলাম । আমরা সভ। করিয়া প্রস্তাব 

গ্রহণ করিয়াছি সতীদাহ উচ্ছেদের বিরুদ্ধে বিছ্ভালয় স্থাপনের বিরুদ্ধে 

প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছি, জলকল স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ কবিয়াছি। 

রামমোহন রায়, মহেন্দ্রলাল সরকার, মালাবারী, এবং বন্বাইতে যাহার! 

কাপড়ের কল স্থাপন করিয়াছে, এই রকম কয়েকজন দলত্যাগী না থাকিলে, 

আমাদের নাম চিরপবিত্র থাকিতে পারিত, কারণ সতীদাহ উচ্ছেদ প্রাপ্ত 

হইলে আমাদের কেহ দোষ দিতে পারিত না, দোষ সম্পূর্ণ ইংরেজের 
হইত। 

কিন্তু বিদ্রপ থাক। এখন গুরুতর চিন্তার সময় আসিয়াছে । এখন 

আমাদের বিশ্বের জাতি-সমূহে সত্য স্থান কোথায়। কল্পনা অথবা অলীক 

স্বপ্ন দেখার দিন আর নাই। কয়েক হাজার বংসর পূর্বে আমর! কি ছিলাম, 
তাহার কোনও মূল্য এখন নাই। এমন কি আমর! যদি ধরিয়া লই তখন 
মহৎ এবং সং ছিলাম, ভাহ। হইলেও তাহার এখন কোনও মুলা নাই। 
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আমাদের গ্রন্থে উল্লেখিত মহানিস্ব বর্তমানের সিঙ্কোনা অফিসিনালিজ একই 

বন্ত কি না ইহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। কিংব! কুরুক্ষেত্র অন্কার 
রাশিয়া, অথবা! ঈজিপট এবং মেক্সিকোতে ভারত উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়াছিল, ইহা ভাবিয়াও কোন লাভ নাই। কিন্ত আজ আমরা কি, 

ইহ] চিন্তা করার সার্থকতা আছে। কারণ তাহা দ্বারাই পৃথিবী আজ 
আমাদের বিচার করিবে আমর! কি ছিলাম তাহা দিয়! নহে। একজন 

পুরাতত্ববিদ্ বা একজন সংস্কৃতের পণ্ডিত আমাদের বিষয়ে কৌতৃহলী হইতে 
পারে, কিন্তু ইউরোপের প্রত্যেকটি পুরুষ বা নারী পুরাতাত্বিক অথবা 
সংস্কৃতে পণ্ডিত নহে। সত্তা কথ বলিতে কি, কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে 

যাযাবর জাতি পঞ্জাবের সমতল ভূমিতে যে গান গাহিত তাহ জানিয়। 

পৃথিবী স্তম্ভিত হইয়1 যায় নাই। দুরের পৃথিবী আমাদের দেশে কদ্ধ এবং 
ব্রাঙ্মণে কি তফাৎ তাহা জানে না একজন জৈন ও একজন মুসলমানে কি 

তফাৎ তাহা জানে না। অতএব জৈন জীববলির নিন্দ! অথবা মুসলমান 

সতীদাহ প্রথার নিন্দা করিলে তাহাদের কানে তাহা পৌছায় না । সবাই 
মিলিতভাবে বড় কিছু করিলে তাহ! দ্বারা আমাদের বিচার হইবে। 

আমাদের প্রাচীন সভ্যতা এখন অচল হইয় পড়িয়ছে, এবং সচল থাকিতে 

পারিত যদি তিন শত বৎসর আগের ইউরোপ আজ বর্তমান থাকিত। 

এমন কি আমার মতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও ছুই জ্ঞাতির দূরত্ব খুব বেশি 
ছিল না । গত পঞ্চাশ বংসরে যে সব আবির ঘটিয়াছে, আমাদিগকে 

তাহা একটি বিশেষ ধর্ম ও দর্শনের সীমার মধ্যে আনিয়৷ দিয়াছে, এবং 

যাহ! সকল যুগের মানুষ তাহাদের বিবেককে তৃপ্ত করিবার জন্য হীনতর 

জাতি-সমূহের জন্য মাঝে মাঝে রচনা করিয়! থাকে । মান্গুষ স্বার্থ দ্বারা 
চালিত হইয়া থাকে, এবং স্বার্থ যিনি বুদ্ধি এবং কার্ধকারী ভিত্তির উপর 

করিতে পারেন, তাহাকেই নেতা বলিয়! মানা যাইতে পারে । তিনি বিদ্বান 
হইতে পারেন, ধামিক হইতে পারেন, শক্তিশালী হইতে পারেন। 

কোথাও তুমি অতীতের জশ্য করুণা অথবা সম্মান পাইবে না, শুধু 
আবেগপ্রবণ মানুষ তাহ! করিতে পারে । এই আবেগ জন্মগত, কাহারও 

শিক্ষা হেতু নহে। পরম নিষ্ঠাবান্ শ্রীস্টানও তাহার বিবেকের সম্মতিক্রুষে 
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কষণাঙ্গের উপর প্রবল অত্যাচার করিতে পারে, যদি সে ইহ? প্রমাণ 

করিতে পারে যে সে হ্যামের বংশধর । প্রবল যুক্তিনিষ্ঠ মানুষও পৃথিবীর 
সর্বত্র আগুন ও তরবারি লইয়। লুণ্ঠন, হত্যা, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি করিয়া 
নিজের নীতিধর্মকে খুশি রাখিতে পারে, কারণ সে ইহা করিতেছে 
প্রকৃতিকে তাহার অগ্রগমনে সাহায্য করিবার জন্য, ধ্বংস পুনর্গঠনের জন্য 
এবং প্রবল এনং দেশপ্রেমিক ধর্ম ও ন্যায়পরায়ণতাকে নস্যাৎ করিয়া নিজের 

লাভ ও গৌরব অর্জনের জন্য বাহির হইতে পারে। ইহাই পৃথিবীর রূপ 
এবং চিরকাল ইহাই ঘটিয়াছে। অতএব আমাদের উচিত আত্মানুসন্ধান 

করিয়া আমাদের ক্রটি কোথায় তাহা বাহির করা, এবং যদি আমরা 
পৃথিবীর সম্মান লাভ করিতে চাহি তাহ। হইলে তাহা সংশোধন করা। 

তাহা যদি না পারি, তাহা হইলে ববরদের সমশ্রেণীভূক্ত হওয়। ভিন্ন 

উপায় কি? 

সাউথ কেনসিংটন মিউজীয়ামে শিল্প-নিদর্শন-সমূহ রক্ষিত হইয়াছে। 
স্থানটিতে নান] মনুমেণ্ট, বিজয়-তোঁরণ, স্থাপত্য ডিজাইনের প্ল্যাস্টার কাস্ট 
ও স্ট্যাচু রহিয়াছে। মূল ট্রাজানের স্তস্তের প্র্যাস্টার কাস্ট রহিয়াছে । 
নান। জাতীয় পাত্র, হাতীর দাতের কাজ, ব্রপ্, সোনা, রূপা, কাঠ ও 

অন্যান্য নান। হস্তশিল্প পুথিবীর নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। 
এই সব সংগ্রহের মধ্যে চারিটি চাইনাজ-ভিল! রহিয়াছে । এগুলি 

চীন-সম্রাট নেপোলিয়ানের প্রথমা স্ত্রী জোসেফিনকে উপহার স্বরূপ 

পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু যে জাহাজে আসিতেছিল তাহা! পধিমধ্যে 

একখান ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ কর্তৃক আটক হয়। আমিয়র সন্ধির (১৮০২) 

পরে ব্রিটেন ইহ! ফ্রান্সকে ফিরাইয়! দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু ফ্রান্স উহ! 

লইতে অস্বীকার করে । এই মিউজীয়ামের একটি বিভাগে ভারতীয় ধাতু 

শিল্পের অনেক নিদর্শন রক্ষিত আছে। কিউতে অবস্থিত বটানিক্যাল 
গার্ডনস. অপূর্ব। ব্রিটিশ সাআজ্যের সকল দেশের উদ্ভিদ এখানে দেখ! 
যাইবে। 

ডিসেম্বর মাস আসিয়া পড়িয়াছে। পথে ঘাটে তুষারপাত আরম্ত 
হইয়াছে, দিন হুম্ব হইয়াছে । আমারও ইংল্যাণ্ড হইতে বিদায় লইবার 
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সময় আসিয়া পড়িয়াছে। আট মাসের মধ্যে আমি সেখানে যত জিনিস 

দেখিলাম, তাহা! কোনো ভারতীয় তাহার নিজের দেশে বাস করিয়া সমস্ত 

জীবন ধরিয়াও দেখিতে পারে না। ইংল্যান্তের পরিমণ্ডলে এমন কিছু 

আছে যাহ? দৃষ্টি খুলিয়। দেয় এবং মন প্রসারিত করে। আমরা এখানে 

যে সব বিশেষ ন্ৃবিধ! পাইয়াছিলাম, তাহ! ছাত্র অথবা পধটকদের পক্ষে 

পাওয়৷ সম্ভব নহে। উচ্চ অথবা নিম্ন সকল শ্রেণীর ইংরেজ এবং সম্রাজ্ঞী 

ভিকটোরিয়া হইতে মিডল্যাণ্ডের কৃষকগণ পর্যন্ত আমাদিগকে আস্তরিক 

ভাবে খাতির করিয়াছিলেন । গ্রীতি ও কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা আজীবন 

ক্মরণ করিব । 

আমি ১৩ই ডিসেম্বর হল্যাণ্ডের রটারডাম অভিমুখে যাত্রা করিলাম । 

ইউরোপ মহাদেশে আমার ভ্রমণ দ্রুতগতির ভ্রমণ । অতএব যে সব 

স্থানে গিয়াছিলাম সেগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বর্ণনা করিতে পারিব 

না! ইউরোপ হইতে যে সব পধটক ভারতে আমে, আমি সেরূপ গুণ- 

সম্পন্ন ভ্রমণকারী নহি। বন্বাই হইতে ছুটিয়া কলিক1তা৷ আসা, সেখানে 

একদিন থাকা, অন্স্থানে আর একদিন থাকা, রেলওয়ে হোটেলে, অথবা 

কলেকটরের বাংলোয়, তরাই অঞ্চলে একটি বাঘ শিকার যাত্রা--এই সব 

মিলিয়! তাহার দৃষ্টির সম্মুখে এই উপকথার দেশের সকল রহস্য মেলিয়া 

ধরে। সে আমাদের দেশের সমস্ত কাহিনী জানিয়৷ ফেলে- আমাদের 

দেশ কেমন করিয়। গঠিত হইল, প্রাণী আবির্ভাবের পূর্ব যুগে কেমন ছিল, 

এদেশের জমি কেমন, উদ্চিদ কি জাতীয়, এদেশের পর্বত, অরণ্য, সমুদ্র, নদী, 

দেশের সরীশ্থপ প্রাণী, মাছ, পাখী, স্তম্পায়ী জীব, মেরুদগুহীন প্রাণীকুল, 

এদেশের বাতাস যাহাতে জীবাণু উড়িয়া বেড়ায়, এবং আরও অনেক 

বিষয় তাহারা জানিয়া ফেলে । এবং তুমি য্দি তোমাদের ধর্ম, আচরণ, 

রীতিনীতি, কুসংস্কার, জীবনযাত্রা, খাগ্চ পানীয়, তোমাদের চিস্তাধারা 

ইত্যাদি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য জানিতে চাহ, তাহ। হইলে সে স্বদেশে 

ফিরিয়া গিয়াই যে বই প্রকাশ করিবে তাহ পড়িও। আমি বলিয়াছি 

্লামি সেরপ জিনিয়াস নহি । অতএব আমার আলোছন! সংক্ষিপ্ত হইবে । 

১৬ 
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১৮৮৬ সনের ১৪ই ডিসেম্বর প্রাতঃকালে মস্ নদীর উপর দিয়। প্রিন্সেস 
অত ওয়েলস নামক হীমারে রটারডাম অভিমুখে চলিতেছি। নদীর ছুই 
পাশে সবুজ সমতল জমি। সমুদ্র হইতে এ জমি হল্যাগুবাসীদের বুদ্ধি- 
কৌশলে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে । কৌশলী রাষ্ট্রনৈতিকের হ্যায় ইহারা 

বাঁতাসকে জলের অনিষ্টকর শক্তি নষ্ট করিবার কাজে লাগাইয়াছে। দেশটি 

উইগুমিলে ভরা। (উহার সমুদ্র হইতে নিচুর ভূমির দেশ হইতে 
অধিকাংশ জল পাম্প করিয়া বাধের বাইরে চালান করিতেছে ।) 

দেখিলাম সকালের মৃদু হাঁওয়াতে উইগুমিলগুলির প্রকাণ্ড পাথাগুলি 
ঘুরিতেছে : এই হাওয়া চালিত কলের সাহায্যে উহার! শশ্য চূর্ণ করা, কাঠ 
চেরার কাজ প্রভৃতি করে। আমি বুনিতে পারি নাঃ ভারতে এই জাতীয় 

হাওয়। কল ব্যবহৃত হয় না কেন। ইহ] অতি প্রাচীন কালের জিনিস, 

অতএব হিন্দুদের দৃষ্টি এড়াইয়! যাইবার কথা নহে। অবশ্যই হাওয়া কল 
চালাইতে আমদের দেশে কোনও অলঙজ্ঘ্য বাধা আছে। অন্তত পক্ষে 

প্রচীন কালে ছিল। আমাদেয় "দশের হাওয়ার গতি বারবার বদল হয়, 

এই জন্যই কি? কখনও হাওয়া নিস্তব্ধ, কখনও বিধ্বংসী প্রভঞ্জন, কিন্তু 
বর্তমানের যন্ত্ববিজ্ঞানে জ্ঞান সকল রকম বেগের বাতাসকে সমতায় আনিতে 

পারিবে না কেন? আমি কানপুরে একটি আমেরিকান উইগুমিল বসান 
হইয়াছে দেখিয়াছি, কিন্তু ইহার ফল কি হইয়াছে জানি না। কয়েক 

বৎসর পূর্বে আর একটি ছোট হাওয়া কল দেখিয়াছি বুলান্দমশহরের মেলায় । 
যে কারিগর ইহ! প্রস্তত করিয়াছিল সে সেজন্য মহ! গবিত। আমরা 

সাড়ে নটায় রটারডামে পৌছিলাম। এটি হল্যাণ্ডের দ্বিতীয় গুকত্বপূর্ণ 

শহর । অনেকঞ্চলি প্রণালি শহরকে কাটিয়া দিয়াছে, এগুলি রাজপথের 

কাজ করে। নদীর ধারে ছায়াবৃত বীথি বুমপিয়েজ নামে অভিহিত, 

কাঠ পু'তিয়। পুতিয়া তাহার ভিত্তির উপর নিমিত। এখানকার মাটি 
অত্যন্ত নরম, দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন সম্ভব নহে। কাজেই ইহার ভিতর 
বু কাঠ প্রোথিত করিয়া ভাহার উপর অট্টালিক! নির্মাণ কর! হয়। 
সমস্ত আ্যামস্টারডাম নগরটিই এইভাবে নিম্সিত হইয়াছে । ইটাপ্সির 

ভেনিসও তাই। রটারড়ামে একটি জুওলজিক্যাল গার্ডেন ও একটি 
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বটানিক্যাল গার্ডেন আছে। এক্ন্পেরিমেন্টাল ফিলসফির জগ্য একটি 
সমিতি আছে। 

এখান হইতে আমি হারলেম শহরে আসিলাম। হল্যাণ্ডের এটি 
অন্যতম বড় শহর। এখানে আমার বন্ধু ভ্যান এডেনের অতিথি হইলাম। 
ইনি কূলানিয়াল মিউজীয়ামের ডাইরেকটর। এখানকার মিউজীয়াম 
দেখিলাম । ডাচ ইস্ট ইগ্ডিজ হইতে সরকারের পক্ষ হইতে ইনি বন্ছ 

মূল্যবান জিনিস সংগ্রহ করিয়া অনিয়াছেন। ওলন্দাজের তাহাদের 
অধিকারভুক্ত পুদেশের সকল ভূখগ্ডই ইগ্ডিয়া নামে অভিহিত করিয়া 
থাকে । জাভা, স্ুমাত্রা, বোরনিও, ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্ত--তাহাদের কাছে 

ইণ্ডিয়া। ডাচ কলোনিয়াল মিউজীয়ামে আমি সাপের চামড়ায় প্রস্তৃত 

নানা দ্িনিল দেখিলাম । ফরাসীরা এই চামড়া বাক্সের আচ্ছাদনরূপে 

বাবহার করে। চাহিদা বেশি, কিন্ত যোগান বেশি নহে । সুতরাং সাপ 

মারিয়া যাহার! সহকারী পুরস্কার লাভ করে তাহাদের এদিকে একটি 
ইঙ্িত দিলাম। জাভ! ও মুমাত্রার পাখীদের পালক হইতে নানারূপ 

অলঙ্করণের দ্রব্য প্রস্তত হয়। উজ্জল পালক সকলকেই আকধণ করে-- 

বাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত সবাইকে । মহিলাদের টুপির অলঙ্কার রূপে ইউরোপে 
প্রচুর পালক বাবহৃত হইয়া থাকে। দক্ষিণ ইউরোপে ইহার বাবস! খুব 

জোর চলে। আনারসের পাতার আশ হইতে ফিলিপিনের লোকেরা 
সুন্দর কাপড় প্রস্তুত করে। আমর। টাউন হল দেখিলাম, সেখানে একটি 

চিত্রশালা। আছে। “সীন্জ অভ হারলেম” বা হারলেম অবরোধ নামক 

চিত্রখানির জন্য হারলেমের অধিবালীগণ গবিত। আক্রমণকারী 

স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে এ সময়ে স্ত্রীপুরুষ মিলিতভাবে লড়াই করয়াছিল। 

এল, কমার ইউরোপে টাইপ-প্রিন্টিং প্রবর্তন করেন ওলন্দাজের৷ এরূপ 

দাঁবি করিয়। থাকে । তাহার জন্যও হারলেমবাসীগণ গবিত, কারণ তিনি 

ছিলেন হারলেমবাপী। তিনি যে গৃছে বাস করিতেন, তাহার সম্মুখে 

তাহার একটি মৃতি স্থাপিত হইয়াছে, তিনি যেখানে ব্লক-মুদ্রণের পরিকল্পনা 
করিয়াছিলেন সেখানেও একটি স্মারক করা হইয়াছে । লিনিউস তাহার 
“মিসটেমা” (শ্রেণীবিভাগ রীতি) চ্ারলেমে বমিয়া লিখিয়াছিলেন। 
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এখানে একটি বৈজ্ঞানিক মিউজীয়াম ও উত্ভিদতত্ব বিষয়ে একটি গ্রন্থাগার 
আছে। এই শেষোক্ত স্থানে আমি একটি মহিলাকে উদ্ভিদবিষয়ে চিত্রাঙ্কন 

করিতে দেখিলাম । তিনি নিজে উদ্ভিদ বিজ্ঞানী । ইউরোপে বিজ্ঞান 

বিষয়ক জ্ঞান পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাই। হারলেমের পাশে পূর্বে 
একটি হুদ ছিল। ইহ হইতে জল নিফাশিত করিয়! সত্তর হাজার একর 

জমি চাষের জন্য উদ্ধার করা হইয়াছে। প্রচুর হায়াসিম্থ ও টিউলিপ 
ফুল এনং অন্যান্য বাল্ব য1 কন্দ হারলেমের চারিদিকে উৎপন্ন হয়। 
এগুলি বিদেশে রপ্তানি করা হয়। ইইরোপে টিউলিপের জন্য এক জাতীয় 

মেনিয়া বা উন্মাদনা জাগিয়াছিল আড়াইশো। বৎসর পূর্বে। সেই সময় 
ইঞ্ঠার একটি কন্দ বা মূল ষাট হাজার টাকায় বিক্রয় হইয়াছে। 

সন্ধ্যাবেল৷ হারলেমের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক ভারত হইতে আগত 

এই ব্রা্মণকে দেখিতে আমিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন সংস্কৃতে 

পণ্ডিত ছিলেন। আলাপ শেষ পর্যস্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিষয়ে আরম্ত হইল। 

আমি বলিলাম সত্য ব্রাহ্মণের কোনও বিশেষ দেশ নাই, কোনও বিশেষ 

মতবাদ ন:ই। ব্রাঙ্মণ সকল দেশের । তাহার শিক্ষা বিশ্বজনীন ন্যায়ধর্ম 

বহুকাল পূর্বে মে আবিষ্কার করিয়াছে, সমগ্রের সে একটি অংশ মাত্র। 
কিন্তু সে যাহ! প্রচার করিয়াছিল পৃথিবী তাহ গ্রহণ করিবার জন্য 
প্রস্তুত ছিল না। অতএব অকাল-বৃদ্ধির ভারে নুইয়া পড়িল। হাজার 

বৎসর ব্যাপী রফা করিতে করিতে এমন স্তরে নামিয়া আসিল যাহাতে 

আলোকভীরুদের তাহা সহনযোগ্য হয় । কিন্তু জ্ঞানের অগ্রগতির ফলে 

অবশ্যই একট] উদারতা আঙিবে, যাহা অস্তত কিছুদিনের জন্য প্রথিবীর 

সর্বত্র বিজ্ঞান-চেতনা-সম্পন্ন মানুষের ধর্শয় আকাজ্্রাকে তৃপ্ত করিতে 

পারিবে । সংস্কৃতি পণ্ডিতদের আমি বিশেষ করিয়া সাংখ্য, যোগ, 

বৈশেষিক পদ্ধতি এবং উত্তর মীমাংসা সযত্বে পড়িতে বলিয়াছি। কিন্তু 
সবার উপরে ভগবদ্গীতা। আমি বলিয়াছি, আমার মতে ইউরোপের 

পগ্ডিতগণ প্রাচীন ভারত সম্পর্কে একটা পরিফার ধারণ গঠনের পথে 

হুইটি বাধ। পাইয়াছেন। প্রথম বাঁধা, তাহাদের বিশ্বাস, পৃথিবী ছয় হাজার 

বংলর হইল স্যই হইয়াছে; দ্বিতীয় বাধা, বাইবেলে কথিত দেশগুলির 
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প্রতি তাহাদের ম্বাভাবিক ঝৌোক। তাহারা বরং বলিবেন আমরা 

মন্ধ পাইয়াছি ঈজিপ্ট হইতে, বলিবেন না ঈজ্িপ্ট মেনেস পাইয়াছে 
আমাদের নিকট হইতে । আমর! আযলজেত্রা আরব দেশ হইতে 
পাইয়াছি এ কথা তীহারা সহজে বিশ্বাস করিবেন, কারণ আরবর! 

লিখিতভাবে কোথাও উল্লেখ করে নাই যে উহা! তাহারা ভারত হইতে 

পাইয়াছে। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধো আমরাই তাহাদের তুলনামূলক 
ভাষাতত্ব গঠন করিতে সাহাধা করিয়াছি, ইহা যে যথাযধ স্বীকার পাইয়াছে, 
আমি এরূপ কোথাও দেখি নাই। তাহারা এড্ডা ও ডের নিবেলুংগেন 
লিডকে আমাদের পুরাণ ও সংস্কৃত মহাকাব্য হইতে অধিক প্রশংসা! করিবেন । 

আমার বন্ধুগণ বলিয়াছিলেন ইউরোপে আমাদের দেশ হইতে প্রচারক 

পাঠাইয়া ইউরোপকে আমাদের ধর্মে দীক্ষিত করা! উচিত। আমি 
বলিয়াছিয়াম, আগে নিজেদের ঘর সামলাই। আমাদের দেশ এখন 

একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, আধ্যাত্মিক ও এহিক বিষয়ে যুদ্ধ। 
তবে ইউরোপের ন্যায় তাহা জমি দখলের যুদ্ধ নহে। আমাদের সমস্ত 

এহিক বাপার আধ্যাত্মিকত। দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, যাহার ফলে কিভাবে 
বাঁড়ি প্রস্তুত করিতে হইবে, কি খাইতে হইবে, কি হইবে না, কোন্ গঁষধ 
খাইতে হইবে, কোন্টি হইবে না, কোন্ পানীয় গ্রহণ করিতে হইবে, 

কোন্টা হইবে না, এই কাপড় পরিবে, এইটি পরিবে না, এই তারিখে 

যাত্র। শুভ, এই তারিখে নহে, মৃত এই স্থানন শ্রেয়ঃ ইত্যাদি ম্যানিয় 

চলিতে হয়। কিন্তু এহিক দাবি এই বন্ধন হইতে আমাদিগকে মুক্ত 

করিতে চাহে । কি আধ্যাত্মিকতা এতিহ্বোর এবং অলৌকিক শাস্ত্রে 
সম্মান বহন করিতেছে, আর এহিক প্রয়োজনের পিছনে আছে ভীরু 

সাধারণ বুদ্ধি এবং চির-সন্ধোচ এবং চির-সন্দেহযুক্ত বিজ্ঞান। তথাপি 

ভবিষ্যতে কি ঘটিবে বল! যাইতে পারে । আমার বন্ধু যখন আমাকে 

জিজ্ঞাস] করিলেন, আমি দেশে ফিরিয়া গেলে পুথক থাকিব কি না, কারণ, 

বন্ধু বলিলেন, তোমার চিন্তাধারা ইউরোপীয়দের শ্যায়,_ প্রাচ্য জাতীয় 

নহে। আমি বলিলাম, প্রাচ্যদিগেকে হ্াক্ষা ভাবে দেখিবেন না। স্থর্য 

পূর্ব দিকে উদয় হয়, ইহ! আত্মিক অর্থেও সত্য। আরও পূর্ব দেশবাসী 
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কনফিউসিয়াসকে তাহার শিষ্য যখন জিজ্ঞাস! করিলেন মানবের কর্তব্য 

কি, এক কথায় বলিয়া দিন, তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন, অন্তেরা 
তোমার প্রতি যাহা করিলে তোমার নিকট অপ্রীতিকর বোধ হয়, তুমি 

অন্যের প্রতি সেরপ করিও না। পাঁচশত ত্রিশ বৎসর পরে আর এক 

বিখ্যাত প্রাচী বাসী পূর্বের বিপরীত প্রান্ত হইতে এ একই কথা 
বলিয়াছিলেন। এই ছুইয়ের মধ্যে দেশে, অর্থাৎ ভারতে, কনফিউসিয়াস 

ও ্রীস্টঙ্জন্সের বন্থ বৎলর পূর্বে আমাদের খধিগণ শুধুপ্নএই প্রকার উক্তিই 
করেন নাই, তাহার! আরও বলিয়াছেন, শুধু মানুষের প্রতি নহে, মৃত্যু- 

যন্ত্রণা-বোধ-সম্পন্ন প্রাণী মাত্রেরই প্রতি সম ব্যবহার করিবে । বু-পদ- 

বিশিষ্ট কেনো দেখিয়াছেন? আমাদের দেশকে ইহার সহিত তুলনা 
করুন এবং মনে করুন আমি তাহার একখানি পা। দেহ হইতে পুথক 
হইলে আমার মৃত, কিন্ত যুক্ত থাকিলে আমি তাহার অগ্রগমনে সাহায্য 
করি। অনেক পা! পুর্বে পৃথক হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার। এঞ্জিন হইতে 
বিচ্ছিন্ন চাকার ন্যায়, তাহার অগ্রগমনে আর সাহায্য করিতেছে না। 

পরদিন মিস্টার ভ্যান এডেন আমাকে আযমস্টারডামে লইয়। 

আসিলেন! আমরা প্রথমে গেলাম ডক্টর হ্বেস্টেরমান-এর নিকট । তার 
বয়স ৮* বতসর। পৃথিবীর একজন সেরা প্রকৃতি-বিজ্ঞানী। তিনি 

আমাকে আত্তরিতার সঙ্গে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং ব্রিটিশ ভারতের কি 

পরিমাণ উন্নতি হইতেছে সে বিষয়ে নান। প্রশ্ন করিলেন। স্থানীয় 
পশুশালার তিনি প্রেসিডেন্ট, সেখানে অন্যান্ত অনেক পশুর মধ্যে কয়েকটি 

সিংহ ও শাবকসহ সিংহী দেখিলাম । ইহার পর মিস্টার স্বইর্সটার নিকট 

আসিলাম, ইনি কে, জুওলজিক্যাল গার্ডনস, নাটুরা আর্টিস ম্যাজিস্টর 
তত্বাবধায়ক। ইহার পৃথিবীর বু জাতীয় প্রজাপতির ও পোকার একটি 

সংগ্রহ আছে । আযাকোয়ারিয়ামের তত্বাবধায়ক মিস্টার জি. ইয়ানসের সঙ্গে 

সাক্ষাৎ হইল । আ্যামস্টারডামের এই আযাকোয়ারিয়ামেটি ইউরোপের 

মধ্যে একটি সের! আযাকোয়ারিয়াম। ইহার মধ্যে ছুই সারিতে লবণাক্ত 
জল ও সাদ! জল- হই স্থানের মাছই আছে। চার বৎসর পূর্বে মিস্টার 
ইয়ান্সে সমুদ্র হইতে প্রয়োজনীয় জল পাইয়াছিলেন। অবিরাম আোত 
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বহাইয়া ইহ! রক্ষিত হইতেছে । এক দিকে এই জল পরিত্রত হইয়া 

পাম্পের সাহায্যে উপরে উঠিতেছে। এখানকার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ 
গ্রহশাল।- এখানকার রির্ মিউজীয়াম। এখানে বিখ্যাত শিল্পীদের 

অনেক চিত্র রহিয়াছে । রেমব্রাণ্টের বিখ্যাত চিত্র নাইট ওয়াচ, ল' 

কনফ্রের দে মারশ। দ” দ্রা” ওফেলিন দ' আম্সতারদাম্থ ইত্যাদি। উত্তর 
সাগরের খাল ও উত্তর হল্যাণ্ডের খাল জারমান সমুদ্রের' সঙ্গে আযামস্টার- 
ডামকে যুক্ত করিয়াছে । শহরটিও অনেকগুলি খালের দ্বারা বিভক্ত । 
হল্যাণ্ডের খাল ১৩০ ফুট প্রশস্ত ও উত্তর সাগরের খাল ২০০ হইতে 
৩৩০ ফুট প্রশস্ত। শহরটি প্রকারাপ্তরে ৯৫টি দ্বীপের দ্বারা গঠিত, এগুলি 
পরম্পর ৩০০টি সেতু দ্বারা যুক্ত । জমি নরম, তাই এখানেও বন্থ কাঠ 
পতিয়া তাহার উপর নগর নিগ্নিত হইয়াছে । এগুলিকে পাইল বলা হয়। 

রাজপ্রাসাদ ১৪০০০ পাইলের উপর নিমিত। ভিত্তি দৃঢ় হইলেও 

অট্টালিকা অধিক ভারী হইলে তাহার চাপে উহা নিচে নামিয়া যাইতে 

পারে। বৃহৎ শন্ত গোলাটি ১৮২২ সনে সাড়ে তিন হাজার টন শম্ত সমেত 

এইভাবে নষ্ট হইয়াছিল । আ্যামস্টারডাম হীরককাটা শিল্পের জন্য খ্যাত। 

এই কাজে দশ হাজার কর্মী নিযুক্ত আছে, অধিকাংশই জুযু। কোস্টার্সের 
প্রতিষ্ঠানটি সর্ববৃহৎ, এখানে হীরক-কাটার চাকাঞ্জলি মিনিটে ২ হাজার 

বার ঘুরিতেছে। এক গুনিতে যত সময় লাগে তাহার মধ্যে চাক! ত্রিশ 

বার ঘোরে । ৃ্ 
হল্যাণ্ডের শিক্ষিতদের অনেকেই ইংরেজী ফরাসী ও জার্মান বলিয়। 

থাকে । বাণিজ্যের ভাষা ইংরেজী, কুটনীতির ভাষা ফরাসী এবং জার্মান 
শক্তিশালী প্রতিবেশীর ভাষ! রূপে শেখা হয়! একজন কুটনীতিক আমাকে 

বলিলেন, ফরাসী ভাষায় নিখুঁতভাবে ভাব প্রকাশ করা যায়। আমি 

বলিলাম, ইহাতেই ত অন্ুবিধাবোধ কর! উচিত। তিনি আমার দিকে 
বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিলেন। আমি এ কথা বলিয়াছিলাম, কারণ 

রাজনীতিকের। স্পষ্ট অর্থবোধক ভাষাই ত সর্বাপেক্ষা বেশি এড়াইয়া চলিতে 

চাহেন। সোজাম্ুজি হ্থ্যাবা না বলা পরিত্যাজ্য! কিন্তু উহ ঘ্ুরাইয়। 
কৌশলপূর্ণ ভাষায় বলিলে প্রশংসাই হয়। কোনও কোনও ব্যক্তির এরূপ 
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কৌশলপূর্ণ ভাষায় বল। সহজে আসে, কাহারও বা ইহা শিখিয়। লইতে 
হয়। ইউরোপের লোকের! বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চলে । অপরাধীকে 
হত্যা করা সেখানে একটি আর্ট, তেমনি সত্যকেও উহারা কৌশলে হত্যা 
করে। একমাজ দলীয় সাংবাদিকতায় সত্যকে অবিজ্ঞানোচিত পদ্ধতিতে 

হত্যা কর! চলে। অন্ত্রযত ভোতা হয়, তত অর্থলাভ ঘটে। আমিযে 

কৌশলের কথ! বলিতেছি বর্বরদের তাহা সম্পূর্ণ অভ্ঞাত। অর্ধ বর্ধর 
সমাজে ইহ! আরস্ত মাত্র, অত্যন্ত স্থল, এবং তুচ্ছ ব্যাপারে উল্লাস সভ্য 
সমাজে ইহা পাকা শিল্প । 

আযামস্টার্ডাম হইতে প্যারিসে আসিলাম। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পরী- 
সুন্দরী এই “পারি'-সন্দরীকে তাহার নিকুঞ্জরূপে গভিয়া তুলিয়াছে। 

ইহার সমস্ত সুন্দর, ইহার সুগঠিত পার্কগুলি ইহার ঝকঝকে পরিফার পথ, 

সম সৌন্দর্যে গঠিত প্রাসাদগুলি পথের ছুইধারে শোভা পাইতেছে। যে 

অঙক্ষ্য সৌন্দর্ধ-দেবতা এই শহর গড়িয়াছেন, তাহাকে অনুরোধ জানাই, 
তিনি দয়! করিয়া আমাদের কলিকাতা শহরের উপর যে ঘৃণ্য প্রেত তাহার 

প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহাকে তাড়াইয়। দিন, কারণ সে আমাদের 

শহরের দুই পার্খে ছুটি রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যবর্তী যোগাযোগের ছোট 

পথটিও সুন্দর করিয়। গড়িতে দিতেছে না। 

প্যারিসে পৌছাইবাঁর পর আমি গ্র্যাণ্ড হোটেলে গিয়! উঠিলাম। 
প্রাচ্য দেশে রাজকীয় জীক শুধু রাজকীয় ব্যক্তিদের জন্যই নির্দিষ্ট। 
পাশ্চাত্য দেশে সেরূপ নহে, সেখানে দরিদ্রতম ব্যক্তিও একদিনের জন্যও 

অন্ততঃ রাজার হালে থাকিতে পারে. তাহাকে শুধু প্যারিসের গ্রযাণ্ড 

হোটেলে আসিতে হইবে । এসব দেশে লোকে হোটেলে থাকাই বেশি 

পছন্দ করে, তাহার কারণ সভ্যতা যৌথ প্রচেষ্টায় অধিক সুবিধা পাইবার 
ব্যবস্থ। করিয়াছে । আমার স্বদেশবাসী অনেক সময় বুঝিতে পারেন না, 

প্রত্যেক ইংরেজ পরিবারের নিজস্ব গৃহ নাই কেন। তাহাদের ধারণা 

দারিদ্রাই ইহার কারণ। যথেষ্ট টাকার অভাব, ইহ] মিথ্যা নহে, কিন্ত 
দ[রিজ্রয বলিতে আমরা যাহ! বুঝি ইহাদের তাহ! নহে। শুধু টাক খরচ 
করিয়। একখানা বাড়ি করিলেই সেখানে যথেষ্ট মনে করা হয় না, আনুষঙ্গিক 
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অনেক বেশি খরচ করিতে হয়। আর একটা কারণ সকলের পক্ষে জমি 

স্থলভ নছে, যাহাদের অধিকারে জমি ভাহারা সহজে ইহ1 অন্যকে ছাড়িতে 

চাহে না। তত্ডিন্ন যেমন-তেমন করিয়া একখানা চালাঘর তুলিয়। 

সেইখাঁনেই বংশ বংশ ধরিয়া বাস কর! উহাদের রীতি নছে। বাড়ি করিলে 
তাহা যত্বপূর্বক রক্ষা করা কি জিনিস তাহা! আমর জানি না, উহারা জানে । 
তাহার খরচ ও সেজন্য পরিশ্রম কম নহে । এবং আমাদের দেশের ন্যায় 

ওদেশে পরিবার অনুপস্থিত থাকিলে কোনও বিধবা আত্মীয়! বাড়ির 

তত্বাবধান করিবে এমন আত্মীয়৷ পাওয়। যায় না। তাই উহার! বাসস্থানের 

জন্য মাটির গভীরে মূল প্রবেশ করায় না। উহার! নানাস্থানে ঘুরিয়া 
বেড়ায়। লগুনে গ্রীন্ম কাটাইল, হেমস্তকালে স্বটল্যাণ্ডে, কিংব! ফ্রান্সে 

ব। জার্মানীতে, এবং শীতকালে ইউরোপে । সেজন্য নির্দিষ্ট আয়ের ব্যক্তির 
পক্ষে বাড়ি করা বিড়ম্বনা । আসামে ও বর্মাতে যেমন অনেক বাড়িতে 

তাত আছে, সেরূপ তাত রাখিয়া আমরা যেমন নিজের কাপড় নিজে 

প্রস্তুত করিয়া লই না প্রয়োজন মত কিনিয়া লই, ইংরেজরাও তেমনি 

ব্যবসায়ী বাড়ীর মালিকের বাড়ি প্রয়োজন মত ভাড়া করিয়া লয়। 
প্রকৃতপক্ষে ভারতে কোনও ব্যক্তির যদি একটি প্রাসাদ থাকে এবং মাসিক 
ছুই হাজার টাক আয় থাকে, তাহ। হইলে গ্র্যাণ্ড হোটেলে পা চশে। টাকায় 
যেসব সুবিধা ও আরাম পাওয়া যায় তাহ। সে তাহার নিজের বাড়িতে 

পাইবে না। 

আমার সঙ্গে মসিয়ে! আরম এবং অধ্যাপক বেলোর জন্চ পরিচয় 

পত্র ছিল। ইহার! ছইজনেই লব্ধ প্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানী । আমার সঙ্গে আরও 
জীববিজ্ঞানের মিউজীয়ামের ডাইরেকটর ম সিয়ো! ফেমির পরিচয় করাইয়। 
দেওয়া! হইল । ইনি বিশ্ববিখ্যাত রাসায়নিক । ইনি ইংরেজী বলিতে পারেন 
না। আমাদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করিলেন জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক 
ও পরিচালক ম সিয়ো। মাকৃমিম করনু । ইনি জাতীয় কৃষি সমিতিরও সভ্য । 
ডক্টর ফ্রেমি আমাকে প্রীতির সঙ্গে অভ্যর্থনা করিলেন। তাহার তন্ত 

বিষয়ে খুব অন্গরাগ আছে--বিশেষ ভাবে “রিয়া? (80210706798, 17162) 

নন, 9190 4১.) সম্পর্কে । ভারতবর্ষে আমরা! এই রিয়া (চায়ন। গ্র্যাস, 
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অদমীয়! রিহ) দ্বারা কি করিতেছি তাহ! তাহাকে বলিলাম । আমাদের 

উহা হইতে তত্ত ছাড়াইবার উপযুক্ত যন্ত্র নির্মাণ করিতে পারি নাই। 

অনেক চেষ্টা করা হইয়াছে গভর্মেন্ট হইতে পুরস্কার ঘোষণ। করা হইয়াছে, 
তথাপি কোনও ফল হয় নাই। 

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যন্ত্র লইয়া! পরীক্ষার সময় উপস্থিত 

ছিলাম কি না। আমি বলিলাম দুইটি যন্ত্র দেখিয়াছি, এবং একটির পরীক্ষার 
সময় ভারত গভর্মেপ্ট কর্তৃক নিষুক্ত হইয়া আমি বিচারক রূপে উপস্থিত 

ছিলাম। ডক্টর ফ্রেমি তাহার সংগৃহীত রিয়া তস্ত আমাকে দেখাইলেন। 

আলজিয়ার্স হইতে কাচ! বাকল তাহা হইতে প্রস্তত বয়নের উপযুক্ত তন্ত 
দেধাইলেন। পরিষ্কার তস্ত, এবং এইরূপই ইহা হওয়া উচিত। সিন্কের 

ন্যায় দেখিতে উজ্জ্রল, অপাধারণ দৃঢ় এবং দীর্ঘ । প্রস্তুতের সময় ইহাকে 
অনেকগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত করা হইয়াছিল। ডক্টর ফ্রেমি 

নিজেই এই প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রস্ততে কি পরিমাণ খরচ 

পড়ে তাহ! সন্তোষজনক ভাবে জানিতে পারিলাম না, অবশেষে আমি 
তাহাকে প্রকারান্তরে বলিলাম যে রিয়া হইতে কত ভাল ভাবে তন্ত 

উৎপাদন করা যাইতে পারে ইহ যদি দেখাইবার জন্যই হয়, ব্যাপক ভাবে 

ব্যবহারের উপযুক্ত করিয়া তোল। সম্ভব ন! হয় তাহা হইলে তাহার এত 

কষ্ট স্বীকার করিবার কারণ নাই, কারণ রিয়ার তত্ত কত ভাল হইতে পারে 
তাহা! বহু পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে । ডক্টর ফ্রেমি স্মিতহান্ত করিয়া 
বলিলেন, তাহার পদ্ধতি শুধু যে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সফল হইয়াছে তাহাই 

নহে, ইহা ইতিমধোই লিল-এর কারখানায় বয়নের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে । 

তিনি আমাকে আরও জানাইলেন, ইহার এত চাহিদা যে আলজিয়ার্স 

হইতে তাহা মিটান সম্ভব হইতেছে না। এবং ইহার শুদ্ধ বক্ধলের জন্য 
ফ্রান্সের বাজার উন্মুক্ত আছে, যে-কেহ উহা! এখানে বিক্রয় করিতে পারেন। 

ভারত হইতে কিছু নমুন1 পাঠাইলে তাহা তিনি পরীক্ষা করিয়।৷ দেখিতে 

রাজি আছেন। তবে নৃনপক্ষে ছয় টন বাকল পাঠাইতে হইবে । আমি 
তাহাকে আরও জানাইলাম, অন্য এক জাতীয় গাছ আছে, রিয়ার সঙ্গে 

তুলনীয়__আর্টিকেলি শ্রেণীর (4050408 645৪, ড/৩৫) বাংলার তরাই 



আমার ইউরোপ ভ্রমণ ২৫১ 

অঞ্চলে ও আসামে প্রচুর জন্ষিয়া থাকে । মিউজীয়ামের সহকারী জীব- 
বিজ্ঞানী মসিয়ো জুল পোয়া এবং অধ্যাপক ব্যুরো আমাকে রাসায়নিক 

গবেষণাগারটি দেখাইলেন। সেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা নান! পরীক্ষা 
চালাইত্েছে। তাহার পর মাইক্রোসক্কোপ স্কুল দেখিলাম, সেখানেও 

তরুণ-তরুণীর। পর্যবেক্ষণের কাজ চালাইতেছে। প্যারিসের আরও 

কয়েকটি বিজ্ঞান শিক্ষালয় পরিদর্শন করিয়াছি, তাহার বর্ণন। দিবার 

প্রয়োজন নাই । 

প্যারিসে ইডেন থিয়েটার ও নিউ অপেরা! দেখিলাম ছুটিই বিরাট 

প্রেক্ষাগৃহ, নির্মীণে বিরাট ব্যয় হইয়াছে । নিউ অপের। নির্মীণে ছুই কোটি 
টাকার উপরে খরচ হইয়াছে, শুনিলাম। আমি অভিনয় বুঝি নাই, কিন্তু 

নৃত্য উপভোগ করিয়াছি, দৃশ্যপট ভাল লাগিয়াছে । ইডেন থিয়েটারে 

বু মেয়ে এক সঙ্গে নাচে লগ্তনের আলহামব্রাতে যেমন। ইহাদের 

পোশাক ছুঃসাহমিক, সোন। ও নকল রত্বখচিত--আলোয় চোখ ঝলসাইয়া 

দেয়। নাচিবার সময় বিভিন্ন বর্ণের আলো তাহাদের উপর নিক্ষিপ্ত হয়, 

তখন রূপকথার জগৎ যেন বাস্তব রূপ ধরিয়া সম্মুখে উপস্থিত হয়। 

বড়দিনে কলিকাতার প্যান্টোমাইমও ভাল কিন্তু তাহাতে এত অর্থব্যয় 

সম্ভব নহে। ছুই দৃশ্যের মধ্যবর্ণ সময়ে আমি একটু ঘুরিয়া বেড়াইলাম, 

ধাহাদের সহিত দেখা হইল তাহার আমাকে শ্যাম্পেন পানে অন্থরোধ 

জানাইলেন। আমার পাগড়িকে ধন্বাদ। কিন্তু আমি ইউরোপের 

কোনও ভাষা! জানি না। ভীাহার। একের পর এক নানা ভাষ। চেষ্টা 

করিলেন, আমি হুঃখের সঙ্গে ঘাড় নাড়িতে লাগিল।ম এবং যে ভাষায় উত্তর 

দিলাম তাহ! পৃথিবীর অন্য কোনও জাতি ব্যবহার করে না। তাহারা 
নিজেদের মধ্যে যে সব হান্ত পরিহাস চালাইলেন, তাহ। আমি উপভোগ 
করিতে পারি নাই, কারণ তাহা! আমার কাছে গ্রীক। বুলভার-এ 

বেড়াইতে গেলাম । কিন্তু তথাকার গাছগুলি তখন প্রায় সবই পত্রশুস্ত । 
তথাপি ছুই পাশের চমৎকার ফুটপাথ এবং সুন্দর স্থুন্দর দোকান ও কাফে 

মিলিয়া এটি প্রথিবীর একটি সের! বীথিকা। শাজ এলিজেতেও 

গিয়াছিলাম। সদ! ক্ষৃতিযুক্ত বহু লোকের ভিড়। প্রত্যেকে চমৎকার 
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পোশাকে সঙ্জিত। আমি কৃষ্ণাঙ্গদের জমকাল পোশাকের বিরোধী নহি, 

কিন্তু অন্য দেশ হইতে আমদানি কর! বস্বাদিতে রুচিভ্রম ঘটিয়াছে, স্বদেশী 
রুচির কোনও সমতা! তাহাতে রক্ষিত হয় নাই। ইউরোপের জনসাধারণ 

জীবনকে উপভোগ করে, নানতম উপভোগ্যও তাহার বেশি পরিমাণ 
উপভোগ করিতে জানে । আমাদের যাবতীয় দর্শনশাস্ত্র সত্বেও, ইউরোগীয়গণ 

তাহাদের ভাবনাচিস্তাকে ভাবনাচিন্তার হাতে অনায়াসে ছাড়িয়া দিতে 

পারে। অনেকগুলি প্যানোরাম। চিত্রও দেখিলাম । এই বিস্তীর্ণ চিত্রের 

একটিতে ছিল যুদ্ধক্ষেত্র, এমন বাস্তব ভঙ্গিতে চিত্রিত যে অগ্ঠাবধি ইহার 
মধ্যকার একটি রক্তাক্ত মৃত সেনাকে তুলিতে পারি নাই। 

ত্রিয়ফ দ' ল' এতোয়াল, নেপোলিয়নের বিজয় উপলক্ষে নিম্নিত 

স্মৃতিতোরণ দেখিলাম । নান! দেশে বিজয়ের পরে নেপোলিয়ন যে 

কারোশে। টি কামান হস্তগত করিয়াছিলেন, সেগুলি গলাইয়া! যে কলোন্ 

ভাদোম নির্মীণ করিয়।ছিলেন সেটিও দেখিলাম । ১৮৭১ সনে কমিউনিস্টগণ 

বেদী হইতে স্তস্তটিকে নামাইয়া ফেলিয়াছিল, পরে তাহা পুঃনসংস্থাপিত 
হইয়াছে । নেপোলিয়নের দেহ বর্তমানে ওতেল দে ত্যাভালিদ্-এ 

সমাহিত রহিয়াছে । এটি অক্ষম সেনাদের আবাসস্থল । মিউজীয়ামগুলির 

মধ্যে আমি ব্রোকাদেরো! মিউজীয়ামটি দেখিয়াছি । এইখানে নানা মৃতি 
ও অনেক নৃতাত্িক নমুনা রাখা আছে। আর দেখিয়াছি লুভবর্ 

মিউজীয়াম। ইহার বনু বিভাগ ফরাসী ভাক্কর্ষ, চিত্রশিল্প ; ইটালিয়ান, 

ফ্লেমিশ ও ফ্রেঞ্চ পদ্ধতির পেইন্টিং; গ্রীক, রোম্যান, ও ঈজিপশিয়ান প্রাচীন 
নিদর্শন সমূহ £-_-ভাস, মৃতি, এবং জাহাজের মডেল । ভীনাস অভ্ মিল 
এইখানে রক্ষিত আছে। পিকচার গ্যালারিটি লুভরু মিউজীয়ামের 

সর্বাপেক্ষা চিত্তাকক চিত্রশাল!। “ইম্যাকিউলেট কন্সেপশন' এবং 
ভিখারী বালক বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । আমি বিখ্যাত নোত.ু দাম্ 
পরিদর্শন করিলাম। দ্বাদশ শতাব্দীতে এই ক্যাধীড্রালটি নিগ্সিত 

হইয়াছিল। ইহার প্রধান প্রবেশপথ তিনটি, এই প্রবেপথগুলিতে নিউ 
টেস্টামেন্ট হইতে গৃহীত বিষয়বস্তু খোদিত আছে। প্রকাণ্ড একটি ঘণ্টা 
আছে। উহার নাম ল' বুরদ, ওজন ৩২২ হানড্রেডওয়েট। ভিতরে 
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একতান সঙ্গীতগৃহটি বনুচিত্রশোভিত। গ্যালারিটি ১৯৭টি ভারী ভারী 
স্তন্তে আলম্বিত। ইহার অগ্যানটিতে পাচ হাজার পাইপ আছে। 

মেঝে মারবল পাথরের । মুতিগুলির মধ্যে অশ্বারোহী শার্লমেন ও তৎসহ 
দণ্ডায়মান রোলী ও অলিভার । নোতর দামের নিকট পালে দ” জুস্টিস্ 
এবং ল৷ স্্যাত শাপেল দেখা যাইবে । প্যারিসে ধাহারা আসেন তাহার। 

বিখ্যাত শবাগারটি দেখিয়। থাকেন। পথে ঘাটে যে সব মৃতদেহ পাওয়া 

যায় তাহ! সনাক্ত করণের জন্য এখানে রাখা হয়। পচন আরম্ভ হইলে 

ফোটো গ্রাফ তুলিয়। সেইগুলি টাঙাইয়! রাখা হয়। পাচ বৎসরের একটি 

ছেলের ফোটোগ্রাফও সেখানে দেখিলাম। কয়েকদিন পূর্বে তাহার দেহটি 
পথে পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু দাবিদার কেহই নাই। রাজপ্রাসাদ 

দেখিলাম । প্যানথিয়ন পুবে গীর্জী ছিল, বর্তমানে বিখ্যাত ব্যক্তিদের 
সমাধি স্থান। ভিকুর হিউগোর দেহ এইখানে রহিয়াছে । 

আমার গাইডকে জিজ্ঞাপা করিলাম তোমাদের বর্তমান গভর্মেণ্ট 

কিরূপ মনে কর? সে এদিক ওদিক চাহিয়। চাঁপ। গলায় বলিল, বর্তমান 

গভর্মেন্ট সুবিধাবাদী গভগ্নেণ্ট, আমি পছন্দ করিনা। সে যাহা বলিল, 
তাহ! ভয়ে ভয়ে বলিল কেন্ বুঝিলাম না। কারণ স্বাধীনতা, সমতা, ও 

্রাতৃত্ব, যাহাদের নীতি সেখানে বাক্-্বাধীনতাকে ভয় পাইবার কি আছে? 
ব্রিটিশ গভর্মেন্টের অধীন আমাদের যেতুকু স্বাধীনতা আছে, ইহাদের 

নিজেদের গভর্মেন্টের কাছে তাহ! নাই। আমর! মধ্য যুগে বাস করিলেও 
তাহার ভয়াবহত] হইতে মুক্ত আছি। 

প্যারিস হইতে কোলোয়ন যাইবার সময় তুষার-পাত হইতেছিল। 

কোলোয়নে পৌছিয়া দেখিলাম শহরটি তুষারে ঢাকিয়৷ গিয়াছে। 

বহিদৃ্ঠ সবই শুভ্রতামপ্ডিত, মাঠ ঘাট গাছপাল! ঘরবাড়ি, এমন কি 
কাকও শাদা হইয়া উঠিয়াছে। ওতেল দ' অলাঁ-এ গিয়। উঠিলাম। 

হোটেলটি রাইন নদীর ধারে। শ্রীরামপুরের ধারে হুগলি নদী যতটা 
প্রশস্ত, রাইনও এখানে ততটা। গভীরতাও এক রকম। জল 
ঘোলাটে । বহু স্টীমার এ পথে যাতায়াত করে। কিন্তু কোলোয়ন 

অতীতে যাহ! ছিল তাহার সহিত বর্তমান শহরটির তুলন! হয় না। তখন 
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এটি “মুক্ত' শহর ছিল। নদীর তীরে ছোট ছোট হাতে ঠেল৷ গাড়ি 
দেখিলাম, এগুলির মালিক এগুলিকে কুকুরের সহায়তায় টানিতেছে। 

চলিবার কালে কুকুরগুলি ক্রমাগত ডাকিতেছে। আবহাওয়া! অত্যন্ত 
প্রতিকূল থাকাতে কোলোয়নে বেশি কিছু দেখা হইল না। মাত্র 
ক্যাথীড়াল ও চার্চ দেখিলাম । সেন্ট উরস্ুলা চার্চটি স্ন্দর। ১২৪৮ 

সনে ভিত্তি স্থাপিত হয়, সম্পুণ কাজ শেষ হইয়াছে ১১৮০ সনে । লাল 

প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে নির্মাণে। বিরাট আকার ক্রস্বিদ্ধ হইবার 

পরবতত্ণ অবস্ছার একটি খ্রীস্ট মুতি রহিয়াছে। ইহা! পাথরে নিশ্সিত, 
জীবন্ত মনে হয়। যাশুর জন্মের পরে যে তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তি পূর্বদেশ 
হইতে তাহাকে দেখিতে আলিয়াছিলেন তাহাদের সমাধি এখানে 

রহিয়াছে । যতদূর স্মরণ হয়, আম!কে কয়েকটি মাথ।র খুলি দেখান 
হইয়াছিল, বল হইয়াছিল সেগুলি “মাজি' বা জ্ঞানী ব্যক্তিদের। একটি 

বৃহৎ টোপাজ ( পোখরাজ )-এর দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। এই পাঁখরটি 
ডেভিল বা শয়তান “সপ্তপর্বত হইতে নিক্ষেপ করিয়াছিল। একাদশ 

শতাব্দীতে হান" (হুন) নামক যাযাবর বর্রদের হাতে এগারো হাজার 

কুমারী বা ভাজিন নিহত হইয়াছিল, গীজার প্রাচীরে তাহাদের চিহ্নাদি 

রাখ! হইয়াছে । কোলোয়নে “ওডিকোলোন' তৈয়ার হয়। 

এখান হইতে বালিন রওন। হইবার সময়েও তুষারপাত হইতেছিল। 
১৮৮৬, ৩১শে ডিসেম্বরে আমি বালিনে পৌছিলাম। এই সময়টি 
অতিরিক্ত ঠাগণ্ডার সময়, কিন্তু পথে আমি খুব অন্নুবিধ! বোধ করি নাই। 

জার্মানির রেল কামরাগুলি বিশেষ ভাল । কামরা গরম রাখিবার ব্যবস্থা! 

আছে, তাহাতে বেশ আরামদায়ক উঞ্ণত। রক্ষিত হয়। তাপ-জনন 

ব্যবস্থার সঙ্গে কামরার দেয়ালে একটি ডায়াল সংযুক্ত আছে, তাহার হাতল 

ঘুরাইয়া! কামরা বেশি গরম বা কম গরম করা যাইতে পারে । বার্লিনে 
সেট্রাল হোটেলে উঠিলাম। এই হোটেলে পাচশোটি শয়নকক্ষ আছে। 

প্রথম শ্রেণীর অন্যান্য হোটেলের ন্যায় এটিতেও বিদ্যুতের আলোর ব্যবস্থা 

আছে। পেইণ্ট করা গ্লাম এবং দেয়ালচিত্রে কক্ষগুলি অলঙ্কৃত। নান! 

রূপক চিত্রে শোভিত করাতে ইউরোপের সর্বত্রই একটি অনুরাগ দেখা 
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ঘায়। হোটেলের সঙ্গে যুক্ত একটি বড় হল ঘর আছে, তাহার ছাত 

কাচের । ইহ! একজাতীয় গৃহমধ্যস্থ উদ্ভান। এখানে গিয়। হোটেলবাসীর! 
বলিয়া কফি পান করে। এই উগ্ভানের সঙ্গে যুক্ত থিয়েটার রুমে 
যন্ত্রসঙ্গীঘের ব্যবস্থা আছে। এঙ্চ্ত হোটেলবাশীদের অতিরিক্ত কিছুই 

দিতে হয় না। একটি ক্রটি-_-এখানে গাইডের সংখ্যা একটু বেশি, তাহার! 
একটু অত্যাচারী বলিয়া বোধ হইল । আমার এখানে বাস কালে তখন 
রাত্রিদিন তুষারপাত হইতেছিল। কিন্তু পাইপের সাহায্যে হোটেলে 

সত্তর ডিগ্রী ফারেনহাইট মাত্রীর তাপ সর্বদা রক্ষিত হইত। সাধারণ 

বাড়িতে এ জন্য স্টোভ ব্যবহার করা হয়। ইউরোপে ইংল্যাণ্ডের মত 

খোল। অগ্ল্যাধার নাই, এখানে সেইরূপ পাইতে ইচ্ছা হইতেছিল। আমি 

হেো1টেলবানী হইলেও কার্যত: আমি ছিলাম জার্মান সাআাজ্যের প্রিভি 

কাউনসিলর অধ্যাপক রেয়োলোর অতিথি । ইনি একজন সংস্কৃতে 

পণ্ডিত ব্যক্তি। ভারতের সর্ববিষয়ে স্টাহার কৌতৃহল। সম্প্রতি তিনি 
প্রাচীনকালের শতরঞ্জ ব। দাবা! খেল! ও তাস খেল!র মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক আবিক্ষার করিয়াছেন। আমার বালিন থা$1 কালে তিনি একটি 

সোনার ফলকের আকরস্ূমি আবি্কারে বাস্ত ছিলেন। এই ফলকটি 
হাঙ্গারিভে মাটির নিচে হইতে পাওয়! গিয়াছে । তিনি অনুমান করিয়াছেন 

এটি আগের যুগের হাতীর মাথায় ব্যবন্ধত একটি অলঙ্ক'র। আমার মনে 
হয় তাহার ধারণ! ঠিক। হান্রা তখন সেনাদলে হাভী ব্যবহার করিত 

এরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক নহে। আমাদের সঙ্গে হান্দের সম্পর্ক 
ছিল। তাহাদের আদি ভূমি তিববত হউক বা না হউক, আমাদের 
প্রতিবেশী, হিমালয়ে মালভূমির অধিবাসীদিগকে, আমর] ভুনিয়। বলিয়া 

থাকি। পুব দিকে চীনাদের দ্বারা পরাজিত হইয়া তাহার] পশ্চিম দিকে 
ইউরোপ বিধ্বস্ত করিতে যাত্রা করিয়াছিল । অস্ট্রো-হাঙ্গারির মাগিয়ারগণ 

তাহাদের বংশধর। আমি অধ্যাপক রেয়োলোকে, আমরা কি ভাবে 

হান্দের সঙ্গে সম্পফিত তাহ! বলিলাম, এবং কি ভাবে ভারতের 
রাজহস্তীদের ললাট দেশ অলন্কত করিবার জন্য এরূপ অলঙ্কার বাবহৃত 

হইত তাহাও বিবৃত করিলাম । অধ্যাপকের সঙ্গে বালিনের নান! 
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দর্শনীয় জিনিস দেখিতে বাহির হইলাম। একটি মিউজীয়ামে কতকগুলি 
উৎকষ্ট মৃৎপাত্র দেখিলাম । ইহার প্রস্তত-পদ্ধতি লোকে ভূলিয়! গিয়াছিল, 
কিন্তু এক বৃদ্ধ তাহার বাঙ্গকালে পদ্ধতিটি দেখিয়। মনে রাখিয়াছিল, 
এবং তাহার নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়৷ আধুনিক কালে পুনরায় ইহা 
প্রস্তুত হইতেছে । আরও বন্ধ চিত্তাকর্ষক জিনিস দেখ! হইল, এবং একটি 

অপেরা, অভিনয়ও দেখিলাম । 



১৫ 

বৃতত্ব বিষয়ক মিউজীয়াম দেখিলাম সব শেষে । ডকটর বাস্টিয়ান 

ইহার প্রেসিডেন্ট । কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি কলিকাত। আসিয়াছিলেন, 

এবং আমার বিশ্বাস কলিকাতার অনেকেই তাহাকে চিনিবেন। তাহার 
মিউজীয়ামের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র তিনি সহশ্র অভিযানে ঘুরিয়াছেন। 

তিনি তাহার সংগ্রহের প্রায় সবই আমাকে দেখাইলেন। প্রাচীন 

মেক্সিকোর একটি খোদাই করা তিনি আমাকে দেখাইলেন। এটি 
নরবলির দৃশ্ঠট । এক উচ্চ পরিবারের কর্তব্যপরায়ণ সন্তান তাহার পুর্ব- 
পুরুষদের পূজিত আত্মার নিকট নিহত ব্যক্তির মুণ্ডটি অর্থরূপে সমর্পণ 
করিতেছে । আর এই শুন্দর উপচারটির জন্য অন্য এক দাবিদার পিছন 

হইতে হাত বাভাইয়াছে। সে পাতালরাজ, রক্তের গন্ধ পাইয়া সে তাহার 

পাতালবাস হইতে উঠিয়া আমিয়াছে। পিতৃপুরুষ পুজারী, মুণ্ডটি তাহার 
পিতৃপুরুষের তৃতপ্তর্থে আনিয়াছে, অতএব তাহ! পাতালরাজ, অর্থাৎ যিনি 

যমরাজ, তাহাকে সহজে দেওয়া চলে না। ইহ1 লইয়া তর্ক আরস্ত 

হইয়াছে ছইজনের মধ্যে, কিন্তু তাহার পরিণামে কি হইয়াছে তাহ আমি 

জানি না, কারণ তাহা এঁ পাথরে চিত্রিত হয় নাই। মিউজীয়ামটি নৃতন 

কিন্ত তবু আমি যতগুলি সের! মিউজীয়াম দেখিয়াছি, এটি তাহার অন্যতম । 

সর্বত্র নব জার্মানির জাতীয় জাগরণের চিহ্ন প্রত্যক্ষ । 

আবহাওয়া এমন হর্যোগপূর্ণ যে তাহার মধ্যে বাহির হইয়া সকল স্থান 
দেখা সম্ভব ছিল না। সমস্ত দিনরাত্রি ধরিয়া তুষারপাত হইয়াছে, সমস্ত 

পথ গভীর তৃষারে ঢাক] পড়িয়াছে, চাকার গাড়ি অচল, পথে তেজ ব্যবহৃত 

হইতেছে, রেলগাড়ি চলিতেছে না, এবং আমি তুষার-বন্ধ হইয়া! পড়িয়। 

আছি। মসৌভাগ্যবশতঃ আমি সম্রাট প্রথম উইলিয়াম-এর সঙ্গে পরিচিত 

হইয়াছিলাম। আমার বন্ধু আমাকে প্রিন্স বিসমার্কের কাছে লইয়। 

যাইতেন, কিন্ত তিনি তখন বালিনে ছিলেন না। প্রায়ই আমি ঘরের 
বাহির হইলে পথ হারাইয়। ফেলি, বালিনেও তাহা হইয়াছিল । একদিন 
অপরাহে আমি বড়দিন উপলক্ষে শপ্রে নদীর তীরে স্থাপিত স্টল দেখিতে 

১৭ 



২৫৮ আমার ইউরোপ ভ্রমণ 

গিয়াছিলাম। যখন সন্ধ্য। আসন্ম তখন খেয়াল হইল, ফিরিতে হইবে। 

কিন্ত পথ হারাইলাম। পুরা এক ঘণ্টা ধরিয়া! নানা পথে একটি স্সেজের 
আশায় ঘুরিলাম, কিন্তু পাওয়! গেল না। পুলিসের লোককে, পথিককে 
জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু তাহারা আমার কথা বোঝে না। তখন অন্ধকার 

গভীর হইয়াছে, আমার উদ্বেগ বাড়িয়া যাইতেছে । অবশেষে একটি 

বালিকার দেখা পাইলাম। তাহার একটি চক্ষু অন্ধ। তাহার কাছে 

শুধু সেন্টাল হোটেল এই নামটি উচ্চারণ করিলাম। সে আমার গন্তব্য 
বুঝিতে পারিয়া তাহাকে অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল। পরে জানিতে 
পাঁরিলাম, সে তাহার পথ হইতে ছুই মাইল অতিরিক্ত হাটিয়া৷ আমাকে 

নিরাপদে হোটেলে পৌছাইয়া দিয়াছে। 
এক সন্ধ্যায় এক বন্ধু আমাকে তাহার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিলেন। 

নিমস্ত্রিতদের মধ্যে একজন ছিলেন দারনিক। তিনি জার্মান দার্শনিক 

চিন্তাধারা সম্পর্কে এবং ইউরোপে বর্তম।নে দর্শনে যে অগ্রগতি ঘটিয়াছে 

মে সম্পর্কে অনেক কিছু বদিলেন। এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 

আমর] ভারতীয়গণ এ বিষয়ে কি মত পোষণ করি। আমি বলিলাম, 
এ বিষয়ে অ'লোচনা করিবার যে।গ্যত। আমার নাই, তবে এইটুকু বলিতে 

পারি, আপনার। যে সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন, তাহ। হইতে ভারতীয়গণ নৃতন 
কিছু পাইবেন বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য তাহারা আপনাদের যুক্তির 

বুক্মৃতাঁকে প্রশংস। করিতে পারেন। কিন্তু ভারতীয় খষিগণ সহত্ম সহত্ম 

বৎসর পুৰে যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং প্রচার করিয়াছিলেন, 
বর্তমান ইউরোপীয় মানস সে সত্যের ধারণা করিতে পারিবে না। 

খ'ষগণের উপলব্ধ সতে)র নিকট কান্ট, জাকোবি, ফিখটে শেলিং, হেগেল 

প্রভৃতি ইউরোপীয় দার্শনিকদিগকে মনে হইবে তাহারা এক ই চক্রপথে 

ক্রমাগত পাক খাইতেছেন। আরও অনেক বলিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু 
নিজেকে সংযত করিলাম । কারণ হঠাৎ উপলব্ধি করিলাম, ইহার। মনে 
করিবেন আমি গভীর জ্ঞানী এবং এ বিষয়ে তাহাদের সহিত আলোচন! 
করিবার আমি সম্পূর্ণ উপযুক্ত । আমার জন্ম লগ্নে কোনও ছুষ্টগ্রহের প্রভাব 
আছে যাহাতে সহজেই লৌকে আমাকে ভূল বোঝে। 
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আমি যে বিষয়ে অজ্ঞ সে বিষয়ে আমার জ্ঞান আছে মনে করিলে 

অবশ্য কম ক্ষতি হয়। কাহার কাছে প্রতিবাদ করিব? কি ভাবে 

প্রতিবাদ করিব? এবং করিয়া কি শাভ হইবে? ইহ1 অপেক্ষ। বায়ুর 

পশ্চাদ্ধাবন করিয়। পাতার ভিতর যে মর্মর ধ্বনি জাগায় তাহ। থামাইতে 

বলা বরং সহজ । কারণ মানুষ যখন একটি বিশেষ ধারণ! মনে গাঁিয়। 

লয়, তখন তাহ! তাহার মন হইতে দূর করা বড়ই কঠিন। ঠিক সেই 
নিগ্রো স্টারের মত। তাহাকে খ্রীম্টান ধর্ম সম্পর্কে বু কথা এবং শ্রীস্টের 
পুনজর্শবন ইত্যাদি সব বলা হইলে তবু শেষকালে সে বলিত, “কবর 
থুড়িয়া না! তুলিলে মৃত ব্যক্তি কখনও, কি বাহিরে আসিতে পারে ?" 

লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করিতেছি, আমি যাহ জানি বলিয়। মনে করা হয়ঃ 

সে বিষয়ে আমাকে অধিকাংশ সময়েই ভাসা ভাস! জ্ঞান অর্জন করিতে 

হইয়াছে । তাহাতে প্রথমেই আমাকে পণ্ডিত বলিয়! যে ধারণা জন্মে 
তাহা! আরও গভীর এবং আরও খারাপ। কিন্তুইহা সকল সময়ের জন্য 

চলিতে পারে না, অথচ বিজ্ঞান, দর্শন এবং রাজনীতি জানি এই মিথ্যা 

পরিচয়ই জীবনের শেষ দিন পর্যস্ত বহন করিতে হইবে। 

রেলওয়ে লাইন হইতে তুষার অপসারণের পরেই গাড়ি চল! আরম্ত 

হইল, আমিও বালিন ত্যাগ করিয়। ভিয়েনা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। 

ড্রেসডেন পর্যস্ত বেশ আরামেই কাটিল আমার সঙ্গে একজন মিলিটারি 

অফিসার ছিলেন, তিনি ইংরেজীতে কথা বলিতে সক্ষম । ফ্রাংকো- 

প্রুশিয়ান যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রন্ণ করিয়াছিলেন এবং তাহার রেজিমেণ্ট 
প্যারিস অবরোধে সহায়তা করিয়াছিল। তিনি যুদ্ধের অনেক ঘটন' 

খুবই উৎসাহের সঙ্গে বলিলেন, শুনিয়া মনে হইল পুনরায় এ রকম একটি 

যুদ্ধ বাধিলে তিনি খুশী হন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যুদ্ধের ভয়াবহতা 
কি কখনও আপনার মনকে আঘা'ত দেয় নাই? তিনি বলিলেন, এক- 

একটি যুদ্ধের পরে তাহার স্নায়ু, কিছু ক্লান্ত হইয়াছে । অতঃপর তিনি 
ভীষণ উৎসাহের সহি যুদ্ধ, অবরোধ, এবং পিতৃভূমির গৌরবরক্ষা প্রভৃতি 
বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা আরম্ভ করিলেন। আমি বলিলাম, এ সব 

ছোটখাটে। ঈর্ধাবিদ্বেষ অথবা পিতৃভূমির গৌরব বিষয়ে আপনার ধারণা 



২৬৪ আমার ইউরোপ ভ্রমণ 

আমার কাছে বড় নহে, আমি দেধি এ কাজে লক্ষ লক্ষ সক্ষম. মানুষ আবদ্ধ 

থাকে, সেজন্য তাহারা মানুষের উন্নতির কাজে লাগিতে পারে না, এই 

ক্ষতিটাই আমার কাছে বড় মনে হয়। বহু খাল এখনও কাট! হয় নাই, 

বহু জলাভূমি হইতে এখনও জল নিক্ষাশন বাকি আছে, জঙ্গল সাফ করিতে 
হইবে। আরও পথ চাই, আরও রেলওয়ের বিস্তার চাই, সমুদ্রে আরও 
লাইটহাউস প্রয়োজন, বহু নদীর তলার মাটি কাটিতে হইবে, অনেক পর্বত 

কাটিয়। পথ নুডঙ্গ প্রস্তুত করিতে হইবে । এক সময় ছিল, যখন মানুষ 

জাতির স্ুবিন্তাসের জন্ত যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল, সে উদ্দেশ্য এখন আর 

নাই। এখন ,লাকসংখ্যার চাপ কমাইবার জন্য ভিন্ন দেশে বহু লোককে 

পাঠাইয়৷ দেওয়া চলে, তাহারা পৃথিবীর দূরতম অঞ্চলে গিয়া উদ্বত্ত জমি 
অধিকার করিতে পারে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জীবনযাত্রা চালাইলে 

কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে, জাতিতে জাতিতে মিলন ঘটিবে, পরস্পরের মধ্ো 

স্বাধীনভাবে চলাফেরার পথ স্থগম করিলে বাণিজ্য এবং শিক্ষাবিস্তারের 

দ্বারা জাতীয় জীবনের প্রবাহ-হীনত। সহজে রোধ কর। সম্ভব হইবে । 

ইউরোপের এই সব যুদ্ধের উপযোগী প্রস্ততি ও মনোভাব দেখিয়! আমার 
মনে হয়, মানুষের যতদূর উন্নতি সম্ভব, তাহা দ্বারা দেবতার মস্তক ও হাত 

লাভ করিতে হইবে ইহাই তাহাদের উদ্দেশ্য, কিন্তু ভিতরের মনটা তাহাদের 

বানরের রহিয়া গিয়াছে ।- শেষ মন্তব্যটি হাসিতে হাসিতে করিলাম। 
ভদ্রলোকও তেমনি হাসিয়াই বলিলেন, আপনার সঙ্গে এই বিষয় লইয়। 

তর্ক করিয়া লাভ নাই। আমি বইতে পড়িয়াছি, আপনার। ব্রাহ্মণের! 

পশুহত্যাতেও আপত্তি করেন। আমরা তেমন নিবোধ নহি। আমরা 

গোরু ভেড়া হত্যা করি তাহার মাংস খাইবার জন্য, শিকারের উপলক্ষে 

পশুহত্যা করি ক্রীড়ার আমোদের জন্য, আমরা দয়াপরবশ হইয়াও 

পশুহত্যা করি, খোঁড়। ও বৃদ্ধ অশ্ব হত্যা করি দীর্ঘ যন্ত্রণা ভোগ হইতে 
তাহাকে মুক্তি দিবায় জন্য | আমি বলিলাম, মার্জনা করিবেন, আমি 

যদি মনে করি উহাদের হত্যা করেন খরচ বাঁচাইবার জনক? যদি ইহা 

,দ্য়াধর্ম হয়, তাহা হইলে ত হটেনটটেরা বেশি দয়ালুঃ কারণ তাহারা 

তাষ্রার্দের বৃদ্ধ এবং অকর্মণ্য আত্মীয়বর্গকে মরুভূমিতে রাখিয়া আসে, 
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সেখানে তাহারা ক্ষুধা! ও তৃষ্ায় সহজে প্রাণত্যাগ করে । আমর। আরও 
অনেক বিষয়ে আলাপ করিলাম, এবং অল্পকালের মধ্যেই আমরা পরস্পর 

বন্ধু হইয়া পড়িলাম। তিনি ড্রেসডেনে নামিয়া গেলেন, আমি একা 

চলিতে লাগিলাম। অবশেষে নিজের ননে তত্বচিস্তায় নিযুক্ত হইলাম । 

আমি নিচের পৃথিবীর দিকে চাহিয়। দেখি, সব যেন ক্ষণস্থায়ী মরীচিক। 

চলমান বামনের দল উন্মাদের মত পরস্পরকে ধাক্কা! মারিতে মারিতে ছুটিয়। 
চলিয়াছে। ইহারই স্ুবিস্তীর্ণ চিত্র মনের চোখের সম্মুখে ভামিয়া উঠিল । 

আমাদের গুরুগণ আমাদিগকে এই সব তুচ্ছতার উধের্বে থাকিতে 
বলিয়াছেন, শান্ত সমাহিত থাকিতে বলিয়াছেন, যেখানে কোনও মেঘ 

ছায়াপাত করে লা, যেখানে ঝড়ের গর্জন কানে আসে না, নিস্পৃহ মনে 

নিচের এই উন্মাদের লড়াই অবলে।কন করিতে বলিয়াছেন । 

কিন্তু মহাশয়, পৃথিবীতে যে ক্ষুধা আছে, বেদনাবোধ আছে, তাহা 

ব্যক্তিগত ভাবে আমি দমন করিতে পারি, কিন্তু উহাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা 

ব্যথাবেদনা আমি কেমন করিয়া দমন করিব? অন্যের প্রতি এই ছুঃখময় 

সমবেদনা, এবং আমার নিজের মধ্যে যে আত্মাভিমান আছে তাহা আমাকে 

আমার এই কল্ললোকের উচ্চতা হইতে নিচে নিক্ষেপ করিল, এবং স্মরণ 

করাইয়া দিল আমিও ত উহাদেরই মত বামন, আমিও ত উহাদেরই 

একজন । হায়, যাহারা এই হতভাগ্য বামনদ্িগকে তাহাদের মত বিরাট 

বানাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, যদি তাহাদের জুতার ফিতা খুলিবার 

উপযুক্ত হইতাম ! 
কিছুক্ষণ পরেই টেটশেন নামক একটি স্থানে আসিয়া পৌছিলাম। 

এটি অস্রিয়া সীমান্তে অবস্থিত। এইখানে আমি রেলের লোকদের কাছে 

জানিতে চাহিলাম ভিয়েনা যাইতে হইলে এখানে আমাকে গাড়ি বদল 

করিতে হইবে কি না। কারণ টিকিটের উপর লেখা ছিল-_বালিন হইতে 

ড্রেদডেন, ড্রেদডেন হইতে বোডেনবাখ, বোডেনবাঁখ হইতে ভিয়েনা। 

কিন্ত আমি যাহ! জিজ্ঞাস করিলাম, হয় তাহা তাহারা বোঝে নাই, 

অথবা তাহারা যাহা বলিল তাহা! আমি বুঝি নাই। তাহারা যাহ 

বলিল তাহাতে আমি বুঝিলাম আমি এই ট্রেনেই যাইতে পারিব। 
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অতএব আমি বিছানায় আরাম করিয়। ঘুমাইবার জন্য প্রস্তত হইলাম, 

আমি বিছানায় সেটি রাত্রিকাল। 
মধ্যরাত্রি পার হইয়া গেল, বড়দিনে রাত্রি শেষ হইবে, ট্রেনখানি 

ইনটারম্তাশন্তাল এক্সপ্রেসের পূর্ণ গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে, এমন সময় 

কন্ডাকটর আমিয়৷ আমাকে আমার গভীর নিদ্রা হইতে জাগাইয়! দিল। 

সেআমার টিকিট পরীক্ষা করিতে আসিয়াছে । সেই ঠাগায় ঘুমাস্ত 
চোখে টিকিট বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলাম। ভাবিলাম মুহুতে 
তাহার পরীক্ষা শেষ হইবে । কিন্তু তাহার কোনও তাড়া ছিল না। 

মে বহুক্ষণ ধরিয়া টিকিটটি দেখিল, ভাবিলাম প্রত্যেকটি অক্ষর বানান 
করিয়া! পড়িতেছে এবং মুখস্থ করিতেছে । আলো ছিল মৃদু, তাই সে 

উঠিয়। প্রথর আলোর দিকে গেল, ইহাই তখন আমার মনে হইল। 
এতক্ষণে আমি সম্পূর্ণ জাগিয়া উঠিয়াছি, এবং একটি সন্দেহ যেন মনে ক্রমে 
জাগিয়া! উঠিতেছে। তবে কি আমাকে সে কোনও রক্তপিপান্থ সমাজতন্ত্র 

অথবা ডাইনামাইট ফাটান নিহিলিস্ট ভাবিয়াছে? আয়নায় মুখের 
প্রতিবিশ্ব পড়িল, দেখিয়। ভাবিলাম নিশ্চয় সে আমাকে খারটুমের মেহদির 
মর্যাদা বিশিষ্ট কৌনও লোক বলিয়া মনে না করিয়া পারিবে না। অতএব 

আমি দাড়ি ঠিক করিয়া লইয়া চোখে মুখে হিংস্রতা ফুটাইয়া কন্ডাকটরের 
অপেক্ষায় বলিয়া রহিলাম। সে একাই ফিরিয়া আসিল, সঙ্গে সৈশ্যা- 
সামস্ত কিছু আনে নাই, যদিও আন] উচিত ছিল। কিন্তু আমি হতাশ 

হইয়। দেখিলাম, সে নানা অঙ্গভঙ্গি করিয়া আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা 

করিল যে আমি ভূল গাড়িতে চড়িয়াছি, অতএব আমাকে অতিরিক্ত মাশুল 
দিতে হইবে। এবং সে অনেকগুলি টাকা। আমি অনেক কথাই 
বলিলাম, কিস্তসে নাছোড়, টাক দিতে হইবে । আরও অনেক কিছু 

বলিবার পর আমি তাহাকে অতিরিক্ত মাশুল দিব না বলিলাম । অর্থাৎ 
ইঙ্গিতে বুঝ!ইয়। দিলাম কথাটি । সে চলিয়া! গেল, ভাবিলাম, চিরতরে । 
কিন্তু আমার ধারণ! ভূল । এটি এক্সপ্রেস ট্রেন, পরবর্তী ষ্টেশনে থামিবার 
কথ। নহে, কিন্তু সে সেই ষ্টেশনে থামাইয়া আমাকে নামিতে বাধ্য করিল, 

এবং আমার বিছানাপত্র ছু"ড়িয়। নিচে ফেলয়! দিল; ট্রেনও তাহার ইঙ্গিত 
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পাইয়া স্টেশন ছাড়িয়া গেল। আমি একা সেই বোহেমিয়ার পাহাড় 

অঞ্চলে পড়িয়া রহিলাম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, রাত্রি ঘোর অন্ধকার, শুধু 

চারিদিকের তুষারের প্রতিফলন একটু আধট যাহা চিকচিক করিতেছে! 
স্টেশন ঘর পর্যন্ত গেলাম, এবং একটি লোককে সেখানে দেখিয়া তাহার 

হাত ধরিয়া আমার লগেজটি রেল লাইনের উপর হইতে আনিতে বলিলাম । 

লোকটি এমন ভাঁবে চমকাইয়া উঠিল, যেন ভূত দেখিয়াছে ভয় হইল 
লোকটি ভয়ে পলাইয়। না যায়। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমি ভীষণ 
ভাবে হাসিয়া উঠিলাম। সেও সাহসে একটু হামিল, কিন্তু সন্দেহ তখনও 
তাঁহার মন হইতে দূর হয় নাই। আমি তাঁহাকে ঠেলিয়া লগেজের কাছে 
লইয়৷ চলিলাম, এবং দুইজনে মিলিয়। সেটিকে একটি নিরাপদ স্থানে 

আনিয়া তুলিলাম। অতঃপর তাহার কাছে “হিবন” (৬৬11০ ) কথাটি 

অনেক বার উচ্চারণ করিয়। বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে আমি ভিয়েনায় 

যাইব। তাহাকে আমার টিকিট দেখাইসাম এবং “বোডেনবাখ” নামটির 

অঙ্গুলি রাখিয়া তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম আমার মুশকিলট। কি। 

যেন একটুখানি বুবিঙ, তাহার মুখ দেখিয়া সেইরূপ বোধ হইল। কিন্তু 
সহান্থুভুতি দেখান দূরের কথা, সেও আঁমার নিকট স্টেশন হইতে তাহার 
স্টেশন পর্যন্ত ভাড়া দাবি করিল । আমি এতক্ষণে যথেষ্ট বিজ্ঞ হইয়াছি, 
অতএব ভাড়। দিতে আর অস্বীকার করিলাম না। খারটুমের মেহদির পদে 
উঠিবার বাসনা আর নাই। আমার কাছে যে কয়েকটি মার্ক মুদ্রা! ছিল, 
তাহ! সমস্তই টেবিলের উপর রাখিলাম। সেমাথা নাড়িল। অর্থাৎ 

আরও চাই । আমার কাছে কাগজের নোট যাহ! ছিল তাহাও উহার সঙ্গে 

যোগ করিঙ্গাম। তথাপি সে মাথা নাড়িতে লাগিল। আমি একটি 

স্ব্ণ মুদ্রা দিয়া বলিলাম ভাঙানি দাও। ভাঙানি নাই? তাহ। হইলে 

আর আমি কি করিতে পারি? তুমি যাহা পার কর। এই বলিয়া! আমি 

চেয়ারে হতাশ ভাবে বপিয়। পড়িলাম। লোকটি একখানা কাগজে কি 

লিখিয়া পোর্টারের হাতে দিল এবং কি দব ব!লল। 

পোর্টার লগেজ তুলিয়। লইয়া আমাকে টাকাগুলি ওখান হইতে 
কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে অনুদরণ করিতে বলিল। কিছুক্ষণ ভালই 
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চলিলাম, কিন্তু তুষার ক্রমে গভীর বোধ হইতে লাগিল, কয়েক ফুট গভীর ! 
শুধু সরু গলিতে তত গভীর নহে। কিন্ত বেশি লোক চলিয়া তাহাকে 
কাচের মত শক্ত করিয়া তুলিয়াছে, এবং তেমনিই পিছল। আমিযে 

কোথায় চলিতেছি তাহ! বুঝিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণের মধ্যেই 
আমর। একটি পাহাড়ে উঠিতে আরস্ত করিলাম । আমাদের পথ ইহারই 
পাশ দিয় ঘুরিয়া ঘুরিয়। গিয়াছে । আমাদের দক্ষিণদিকে পাহাড় খাড়া 

হইয়। উঠিয়াছে। বাম পাশে অন্ধকারে যতদূর বেংধ হইল পাহাড়ের পাশ 
খাড়! নিচে নামিয়া গিয়াছে, সবটাই তুষারে ঢাক1। ভাবিলাম, এখন 

এখান হইতে পা ফসকাইলে নরম তুষারের ভিতর সুড়ঙ্গ কাটিয়া নিচে 
গিয়। পড়িতে হইবে । লোকটি আমার আগে চলিতেছে, আমিও যতদূর 
পারি তাহার প্রায় পায়ে পায়ে চলিতেছি। ভয় ছিল আবার কোনও 

হুষ্টবুদ্ধি তাহার মাথায় ভর না করে। এই ভাবে অনেক দূর যাইবার পর 

নিচে নামিয়া আময়া একটি বড় নদীর ধারে আসিয়। উপস্থিত হইলাম। 

একটি কাঠের সেতু ছিল নদীর উপর, সেটি পার হইলাম । এইথানে 
লোকটি আমার নিকট হইতে যে কয়েকটি রৌপ্য মুদ্রা ছিল তাহা লইয়া 
চলিয়! গেল, সম্ভবত নদী পারের “টোল' দিতে । অল্পক্ষণের মধ্যেই সে 

ফিরিয়া আসিল এবং আমরা আবার চঙ্গিতে লাগিলাম। পথে একদল 

স্্ীপুরুষকে দেখিলাম, তাহা র। সম্ভবত বড়দিনের উৎসব শেষ করিয়া বাড়ি 
ফিরিতেছিল। রাত্রি প্রায় ৩ টার সময় আমরা একটি ছোট শহরে আসিয়। 

পৌছিলাম। শহরটি আধাজাগ্রত, হাসির শব্দ, গানের শব্দ এবং উৎসবের 
আরও নানারকম শব্দ কানে আমিল। একটি বড় বাড়ির কাছে আ'ন্সয় 

আমার সঙ্গের লোকটি আমার নিকট হইতে স্বর্ণমুদ্রাটি লইয়া! ভিতরে 
তাহ! ভাঙাইতে চলিয়া! গেল, বলিয়া গেল পথে আমি যেন অপেক্ষা করি। 

আমি তখন অতিশয় ক্লান্ত, এবং নিদ্রাকাতর হইয়া পড়িয়াছি, আমার পা 

ছুইখানি অসাড় হইয়। গিয়াছে, স্থতরাং আমি আধ খোল। দরজায় হেলান 
দিয়া! চোখ বু'জিলীম। এই ভাবে অল্পক্ষণ দাড়াইয়া থাকিবার পর হঠাৎ 
একটি লৌক আমার সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া! পড়িয়া গেল, অবশ্য আমরা 

হুইজনেই এক সঙ্গে পড়িয়া গেলাম । প্রথমে ইহ! হুরভিসন্ধিমূলক বলিয়। 
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সন্দেহ হইয়াছিল, কিন্তু লোকটি সটান মাটিতে পড়িয়। নাক ডাকাইতে 
লাগিল। অনেক চেষ্টা করিয়া নিজে খাড়া হইলাম এবং লোকটিকে 

তুলিবার চেষ্টা করিলাম, ঠাণ্ডায় মার৷ যাইতে পারে এমন ভয় ছিল। বু 
কষ্টে তাহাকে টানিয়া বসাইয়! দিলাম এবং টানিতে টানিতে দেয়াজের 

কাছে আনিয়া তাহার সঙ্গে উহার পিঠ ঠেকাইয়া দিলাম । এতক্ষণে 

সে তাহার জ্ঞান কিছু ফিরিয়! পাইয়৷ কেন যেন আমার উপর ভীষণ খাগ্স। 

হইয়া উঠিল এবং চিৎকার করিয়া কি বলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে 

রেলওয়ে পোর্টার ফিরিয়। আমিতে আমি তাহাকে ফিরিয়া গিয়া ভিতরের 

লোকদের কাছে ইহার অবস্থার কথা জানাইতে বলিলাম। অতঃপর 
আমরা আরও কিছুদূর চলিবার পর একটি হোটেলে গিয়। পে বছিলাম। 
এইখানে সে আমাকে স্টেশন মাস্টারের দেওয়া বাড়তি মাশুলের রসিদখানি 

দেখাইল। তাহাকে তাহ দিলাম, এবং তাহার নিজের পাওনাও গ্রহণ 

করিয়া ইঙ্গিতে আমাকে বুঝাইল যে, যেটুকু রাত্রি অবশিষ্ট আছে, সেটুকু 
আমাকে এই হোটেলেই ঘুমাইয়া৷ কাটাইতে হইবে। তাহার পর সে 
একখণ্ড কাগজে আউস্সিগ শব্দটি এবং তাহার পরে ৯-১৮ লেখাতে বুঝিতে 
পারিলাম, এই শহরটির নাম আউস্সিগ এবং বোডেনবাখ-ভিয়েন। লাইন 
এই শহরের পাশ দিয়! গিয়াছে এবং আমাকে ৯-১৮তে ট্রেন ধরিতে 

হইবে । আমার অনুমান সত্য। ঠিক সময়ে ট্রেন ধরিয়া ভিয়েনা 

অভিমুখে যাত্রা করিলাম । 

আউস্সিগ হইতে ভিয়েনা দীর্ঘ পথ। ট্রেনটি তীরবেগে ছুটিয়া 

চলিয়াছে তৃষার-ঢাক। দেশের উপর দিয়া । যেন বিরাট এক তুষার-সমুদ্র, 

মাঝে মাঝে বড় পাহাড় মাথায় তুলিয়া আছে, ছোট ছোট পাহাড় অসংখ্য, 

গভীর খাদ মাঝে মাঝে দেখিতেছি, ঘন পাইন বন, এবং শহর ও গ্রামগুলি 

এই পটে ছবির মত দেখাইতেছে। প্রাচীন ভাঙা কাস্ল্ উচ্চ পাহাড়ে 

মাঝে মাঝে দেখা যাইতেছে । বসন্তকাল না৷ আল! পর্যস্ত এ তুষার 

জমি হইতে নড়িবে না। কেবল মনে হইতেছিল, ব্রিটেনে, ফ্র্যাগডার্সে 

অথব। ফ্রান্সে জমি যেমন বেড়া-গাছে সুন্দর ভাবে ঘেরা দেখিয়াছি, 
এখানেও যদি সে রকম থাকিত তাহ। হইলে চোখছার্ কিছু বিশ্রাম পাইত। 
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কণ্টকিত পত্র হলি, হর্ণবীম, বীচ, দীর্ঘশাখাযুক্ত এল্ডার অথবা শোভনদৃশ্য 
নই ব্রায়ার, ব্র্যাক-থর্ণ, হোয়াইট-থর্ণ, ইউ, অথব! প্রিভেট, এই সব গাছের 

নিরেট ঘন ছুর্ভেষ্ঠ বেষ্টনী রচন। যাহ! ইংল্যাণ্ডের ক্ষেতে দেখিয়াছি, এখানে 

তাহ। নাই, তাই এ দৃশ্য বৈচিত্র্যহীন বোধ হইল । ছাটকাটহীন উদ্দাম 
বৃদ্ধির প্রশ্রয় প্রাপ্ত 27101507195, 780:001085 এবং 2120001205 প্রভৃতি 

দেখায় অভ্যস্ত আমার স্বদেশবাসী আমার বেড়াঘেরার সৌন্দর্য লইয়া 
লইয়া! কবিত্ব করিতে দেখিয়! হাসিবেন, কিন্তু যত রুচি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, 
জীবনের ক্ষুদ্রতম ব্যাপারেও কি পরিমাণ সৌন্দর্য যোগ করিতে পারে, সে 
বিষয়ে তাহাদের ধারণা নাই বলিলেই চলে । গাড়ির কামরায় আমার 

সহযাত্রী ছিলেন একজন অগ্রিয়ান সামরিক অফিদার। -_লেফটেনান্ট 

এ. বুয়ের্গের অভ পেটের্সগের্সে। সমস্তদিন প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর 
আমাকে তিনি একটি করিয়া সিমার দিতে ছিলেন এবং কপালে হাত দিয়! 

হুঃখ করিতেছিলেন, তিনি ইংরেজী জানেন না, জানিলে আমার সহিত 

আলাপ করিতে পারিতেন। পুথিবীটা এতই স্বার্থপর যে সে কখনও 

ভাল হইতে পারে কিনা, এ বিষয়ে আমার মনে প্রায়ই সন্দেহ জাগে। 

সম্ভবতঃ প্রথিবীট1] যেমন হওয়। উচিত তেমনি দেখিবার উগ্র আগ্রহ 

হইতেই এরূপ সন্দেহ জাগে। ভূল হয়, ইহার যদি একটি উজ্জ্বল দিক 
থাকে, তেমনি ইহার একটি অন্ধকার দিকও থাকিতে পারে। কিন্তু সে 

যাহাই হউক আমার এই সহযাত্রীর ন্যায় লোককে দেখিলে মনে হয় 

পৃথিবীটা বাস করিবার পক্ষে খারাপ নহে। অপরাহে আমরা প্রাগ 

অতিক্রম করিয়! গেলাম, এবং দ্বিনা অতিক্রম করিবার সময় সন্ধা। নামিয়া 

আমিল। ইহার পরেই সাআ্াজ্যিক শহর ভিয়েনার সীমানার মধ্যে 

আসিয়া পড়িলাম। আমি গিয়া উঠিলম হোটেল মেট্রোপোলে। এইখানে 

আমেরিকান ও ইংরেজ পর্যটক আসিয়া উঠেন। কিন্তু আমি এ শহরে 

প্রকৃত পক্ষে এম. এ দ স্কালার অতিথি হইলাম। প্রথাগত ভাবে তিনি ও 

তাহার স্ত্রী আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন, এবং আমাকে ভিয়েন। 
দেখাইবার ভার লইলেন। অনেক বিষয়েই শহরটি প্যরিসের মত, 

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সবত্র, প্রাসাদোপম অক্রালিকাসমূহ, সব স্থানেই 
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হাসিখুশি মুখ। ডানিউব নদী দেখিতে গেলাম, শহর হইতে প্রায় ছুই 
মাইল দূরে অবস্থিত। সম্রাটের প্রাসাদগ দেখিলাম। এটি নিজেই 
একটি মিউজীয়াম। একটি বিরাট গ্রন্থশালা আছে, বহু চিত্রের সংগ্রহ 

এবং নৃতত্ব বিষয়ক অনেক বস্তু, এবং খনিজ তত্ব, জীবতত্ব, পুরাতত্ব বিষয়ক 

অনেক সংগ্রহ আছে। মৃল্যবান্ পাথর ও মুদ্রা ও অনেক রহিয়াছে । 

ভিয়েন। এবং ইউরোপের অন্থান্ত স্থানে আমার সবাপেক্ষা অধিক যাহ! 

মনোহরণ করিয়াছে তাহ। এই যে এই সব দেশের গভনমেণ্ট বিদেশে 

ব্যবহারের উপযোগী নানা জিনিস উৎপাদনের জন্য নিজ নিজ দেশের 

লোকদ্দিগকে অবিরাম উৎসাহ দিয়া চলিয়াছেন। ভিয়েনাতেও বনু জিনিস 

বিদেশে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা হয়। প্রথিবীর সংত্র অষ্টিয়ার 
কনসাল রহিয়াছেন। তাহারা মেই সব দেশের প্রয়োজন কি, চাহিদ। 

কত, কি মূল্য, শুক্ধ কি পরিমাণ, ইত্যাদি যাবতীয় সংবাদ নিয়মিত দেশের 

গভরন্নমেন্টের নিকট পাঠাইয়। থাকেন। এই সব সংবাদ সাপ্তাহিক 
সাকুলারে মুদ্রিত হয়। ইহার সম্পাদনা করেন এম. এ. দ. স্কাল।। 
দূতাবাসগুলি হইতে নানা নমুনাও পাঠান হইয়। থাকে, যাহাতে তাহার 
অনুকরণে সেই সব প্রস্তত হইতে পারে। এ চেষ্টা তাহাদের ব্যর্থ হয় 

নাই। জার্মানির প্রস্তুত শুধু যে ইউরোপ হইতেই ইংল্যাণ্ডে প্রস্তুত 
দ্রব্যাদি উচ্ছেদ করিতেছে তাহ। নহে, খাশ ইংল্যাণ্ডেও সাফলো)র সঙ্গে 

প্রতিযোগিতা চালাইতেছে। ভারতে যে ধরনের আদ্দিকালের উৎপাদন 

ব্যবস্থা চলিতেছে তাহাতে জার্মানদের পদ্ধতি এদেশে প্রবর্তন করায় কিছু 

লাভ হইবে না। এমন কি ইংল্যাণ্ডেও এমন কোনও কেন্দ্রীয় অফিস 

নাই যেখানে বসিয়। সমস্ত ব্যক্তিগত উদ্যমের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া নকলকে 

পরামর্শ ও কর্মপ্রেরণ। দান করা যাইতে পারে । এসব ব্যাপারে আমরা 
সবেমাত্র ট্রিপোটো'লেমাস ইয়েলোলির স্তরে পৌছাইতেছি মাত্র । (স্কটের 
দি পাইরেটস দ্রষ্টব্য । ) ভিয়েনাতে অনেক বিজ্ঞানসেবীর সঙ্গে পরিচিত 

হইলাম, ইহাদের মধ্যে উলেখযোগ্য হের এম ফ্রাইশনার, রোয়েৎসিন।, 
ফিন্শ, শিনডাশনের, বেক, ফ্রাৎস হেগের, কার্প আনটন, লুডহ্বগ, ফন 
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লোরেন্স, লিবুরনাউ এবং আউগুস্ট ফন সেল্ংসাইন। ইহাদের সঙ্গে 
এবং কয়েকজন বণিকের সঙ্গে ভারতীয় চা ও অন্যান্ শিল্পদ্রব্য অষ্টিয়ায় 
প্রচল্গন কর! যাইতে পারে কি না সে বিষয়ে আলোচন। করিলাম । তাহার! 
এবিষয়ে সাহাষ্য করিতে প্রস্তত আছেন বলিলেন। 

২৭শে ডিসেম্বর সোমবার আমি ভিয়েন৷ ত্যাগ করিলাম। পরদিন 

অধিকাংশ সময় অস্টি যান আল্পস পর্বতমাল। পার হইতে কাটিয়া! গেল। 
এই পর্বতমালা দেখিতে হিমালয়ের মত কিন্তু সে রকম উচ্চ অথবা খাড়া 

নহে। পাহাড় হইতে বাহির হইয়াছে এমন কয়েকটি আোতব্িনীর 
গতিপথ ধরিয়া রেলপথ চলিয়া গিয়াছে। এই সব পাহাড় উচ্চতায় 

চার হাজার ফুটের বেশি নহে। আল্পজ পবত অঞ্চলের কৃষকদের অবস্থা 

তাহাদের ছোট ছোট কুটির দেখিয়া! মনে হইল না যে খুব ভাল। হিমালয় 
পবতের ধারের কনাইত এবং কোঁলিদের ছোট ছোট গর্তঘরের মত 

ইহাদের বাসগৃহ। অপরাহে আমরা ইটার্লির সীমান্তে পতেবব! নামক 

একটি ইটালিয়ান শহরে আসিয়া পৌৌছিলাম। আল্পসএর ইটালিয়ান 

অংশ পার হইতে আরও কিছু সময় লাগিল। তাহার পর আমরা সমতল 
ভূমিতে আমিয়া পৌছিলাম। রাত্রি ১০-৫৫টায় আমি ভেনিসে 
পৌছিলাম। 

আমার নিদিষ্ট স্থানে পে ছাইবার পুর্বে কিছুক্ষণ ধরিয়া! ভেনিস ও 

ইটালির মূল ভূখণ্ড যুক্তকারী একটি সেতুর উপর দিয়া চলিলাম। 
তেনিসবাসীর ভাষায় টের। ফার্ম । ছুই ধারে ল্যাগুনের লা মর! সমুদ্রের 

অগভীর জল, দূর আড্রিয়াটিক সমুদ্রের দিকে বিস্তৃত। এই জল ২০০ 
বর্গ মাইল অধিকার করিয়া আছে। একটি প্রকৃতি-স্থষ্ট ডাইক বা 

এমব্যাংকমেণ্ট- লিত্বোরাল-_অধুন! লুপ্ত রাজ্যের জমিদারিকে সমুদ্র হইতে 
পুথক করিয়। রাখিয়াছে। কয়েকটি খাল লিত্তোরালকে ভাগ করিয়া 

দিয়াছে, জোয়ারের সময় ইহার ভিতর দিয়া নৌক। চলে এবং মর! সমুদ্র 
বা ল্যাগুনের মধ্যস্থ কৃত্রিম খালে প্রবেশ করে। পনের শত বৎসর পূর্বে 
জোয়ার আসিয়া যখন এই মরা সমুদ্রে প্রবেশ করে, সে সময় কয়েকটি 
ছোট ছোট দ্বীপ ইহার ভিতর হইতে মাথা তুলিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে 
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একটি খুব ছোট ছোট দ্বীপের গুচ্ছ ছিল। উহাই এই ভেনেংসিয়ার ভ্রুণ 
অবস্থা । আমাদের লক্ষী যেমন সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন, এই 
ভেনেতসিয়াও জল হইতে তেমনি উঠিয়া কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া এশিয়। 

মাইনর পর্যস্ত তাহার শাসনসীম। বিস্তার করিয়াছিল । পঞ্চদশ শতাব্দীর 

প্রথম দ্রিকে এই জলাডূমিতে অবস্থিত ছোট ছোট দ্বীপগুলি মূল ভূখণ্ড 
হইতে আগত অগনিত পরিবারকে আশ্রয় দিয়াছে । ইহারা আলারিকের 
পরিচালনাধীন বর্রদের ও আযাটিলার হাত হইতে ঝাচিবার জন্ত এখানে 

ছুটিয়া আসিয়াছিল। এখানে ইহাদের জীবন দীর্ঘকাল এমনই করুণ এবং 

শোচনীয় ভাবে কাটিতেছিল যে রোমান সম্রাজ্য ধ্বংসকামীরাও ইহাদিগকে 

অন্ুনরণ করিবার কোনও উৎসাহ বোধ করে নাই। তাহাদের নৌক। 

ভিন্ন কোনও সম্পত্তি ছিল না, মাছ ব্যতীত কোনও খাগ্ ছিল না, লবণ 

ভিন্ন অন্য কোনও খনিজ দ্রব্য ছিল না। রোম একদিনে নিমিত হয় নাই, 

ভেনিসও তাহাই । কয়েক শতাব্দী লাগিয়াছিল মূল ভূখণ্ডের অনেকখানি 
দখগ করিয়া এখানে একটি শক্তিশালী সাধারণতন্ত্ব গঠন করিতে। এ 

স্থানের আশ্্য়প্রার্থাদের উন্তরপুরুষগণ লেভাণ্টের দ্বীপগ্লির উপর বিজয্ব- 
পতাকা উড়াইয়া, ধর্ম অভিযান চালাইয়], ইউরোপ ও এশিয়ার সমস্ত 

বাণিজা নিজেদের হাতে আনিয়া এমন একটি সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল, 

যাহাতে মৃত্যুর পুবে ডোজ? (তোম্মাসো মোচেনিগে ১৪২৩ শ্রীষ্টাব্দে ) 
তাহার মৃত্যু শয্যায় ঘোষণা করিতে পারিয়াছিলেন_ আমি দেশকে 

শান্তিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধিশালী অবস্থায় রাখিয়৷ যাইতেছি। আমাদের বণিকগণ 

এক কোটি সুবর্ণ মুদ্র। ( ডুকাট ) ব্যবসায়ে খাটাইতেছে, ইহা হইতে তাহারা 

প্ররতিবৎসর চল্লিশ লক্ষ মুদ্রা লাভ করিতেছে । আমাদের ৪৫টি গ্যালি 
জাহাজ আছে, তিনশোটি যুদ্ধ জাহাজ আছে, তিন হাজার বাণিজ্য জাহাজ 

আছে, এবং বায়ান্ন হাজার নাবিক আছে । এক হাজার উচ্চবংশের ব্যক্তি 

আছে, তাহাদের প্রত্যেকের আয় সাতশো। হইতে চার হাজার ডুকাট। 

বড় নৌবহর পরিচালনার জন্য আটজন নৌঅফিসার আছে, ছোট ছোট 
নৌব্হরের জন্ত অপর একশে। জন আছে। ইহ! ভিন্ন বহুসংখ্যক 

রাজনীতিবিদ আইনবিদ্ এবং অন্টান্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তি আছে। তেনিস ধীরে 
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পার্ক্ষেত্র চেস্টনাট ও কাঠপ্রদানকা রী বৃক্ষ সমূহে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। 
আযাপেনিনের ভিতর হইতে বহু আোতস্যনী তীত্র বেগে ছুটিয়। আলিতেছে। 
ডাণ্টে তাহার "ইনফারনো” ৩* সর্গে ইহাদের কথ! উল্লেখ করিয়াছেন। 

ইহারা ছুটিয়া আমিয়। আরনেো৷ নদীতে পড়িতেছে। ফ্লোরেন্স ফুলের 

শহর। চারিদিকের দৃশ্য অপরূপ। এখানে ভাগ চাষীদের খামার, 
ওখানে দ্রাক্ষাক্ষেত, ফুলের বাগান চিত্রাপিতবৎ ভিলাঁসমূহ। ফ্লোরেন্দে 
বাহিরের পরিদর্শকেরা একবার ডুয়োমে। ক্যযথিড়াল দেখেন। ইহার 

সুদৃশ্য গম্থুজ মাইকেল এঞ্েলোকেও মুগ্ধ করিয়াছিল। ডুয়োমোর নিকট 

সা জিওভানির ব্যাপটিস্টারিতে গাইড আমাকে তিনটি ব্রঞ্জ নিমিত 

প্রবেশদ্বার দেখাইল। বা-রিলীফ পদ্ধতিতে প্রস্তত। অর্থাৎ যে সব 

মুর্তি তাহাতে উৎকীর্ণ হইয়াছে তাহ! তল হইতে সামান্য উচ্চ। মাইকেল 
এগ্েলো ইহাদের ছুইটিকে তাহার চিত্রে ন্বর্গের দ্বার নামে বিখ্যাত 

করিয়াছেন। কিন্তু এ স্থানের সর্বাপেক্ষা দ্রষ্টবা আমার কাছে গ্রি 

উফফিৎসি যাহাতে ফ্লোরেন্সেয় বিখ্যাত শিল্প সংগ্রহ রহিয়াছে। ইতিপূর্বে 
আর কোথাও এমন আশ্র্য সুন্দর সব পেইন্টিং উৎকীর্ণ চিত্র, ভাস্কর্য, 

ব্রঞ্জ মৃতি, মুদ্রা, মনিরত্ব এবং মোজেইক দেখি নাই। আমি রাফায়েল 
চিত্রিত ম্যাডোনার সম্মুখে আধ ঘণ্টার উপর দীাড়াইয়াছিলাম, তবু সরিয়া 
যাইতে মন চাহিতেছিল না। দেখিলাম একজন মহিলা শিল্পী উহার 

মিনিয়েচার পেইণ্ট করিয়া লইতেছেন। তখন কাজ প্রায় শেষ হইয়। 

আসিয়াছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মিনিয়েচারটি আমাকে 
বিক্রয় করিতে পারেন কিনা। আমি ভাবিয়াছিলাম কুড়ি ফ্রার অধিক 

হইবে না। কিন্তু তিনি তিনশো ফ্রাঁ চাহিলেন। অত দ্বার আমার 

সাধ্য ছিল না। ফ্লোরেন্সের প্রধান চার্চগুলি দেখিলাম বিশেষ করিয়া সা 

লোরেনংসো এবং সাতা ক্রোচে। সাতা ক্রোচে চার্চে গ্যালিলিও, ডান্টে 

সাঁকিয়াভেল্লি, মাইকেল এগ্জেলো, আলফেরি ইত্যাদির মন্গুমেন্ট রহিয়াছে। 

ইহা হইতে ধারণা হইবে সে সময় কত বিখ্যাত ব্যক্তি এই ফ্লোরেন্সে 
জন্বিয়াছেন। আমি সব সময়েই ভারিয়াছি মাকিয়াভেল্লির এত হুনাম 

কেন। তাহার “দেল প্র্যাসিপ' গ্রন্থে তিনি যাহা বলিয়াছেন সভা 



আমার ইউরোপ ভ্রমণ ২৭৩ 

হুনিয়ার আচরণ তাহা হইতে ভিন্ন নহে। ইহা ত আমর! প্রতিদিনই 
দেখিতেছি। প্রিন্স কি ভাবে বিশ্বস্ততা বজায় রাখিবে? তিনি ইহার 
উত্তর দিয়াছেন তাহার গ্রন্থের ১৮ সংখ্যক অধ্যায়ে। কিন্তু নীতিবাদীগণ 

অথব! মাকিয়াভেল্লির সমর্থঘকগণ ইহার যে উত্তরই দিন, এ প্রশ্নের বাস্তব 

উত্তর সব সময়ই প্রিন্সের শক্তির উপর নির্ভর করিয়াছে। প্রিল্দের শ্রেষ্ঠ 
রক্ষীহূর্গ প্রজাবর্গের 'গ্রীতি মাকিয়াভেল্ি বলিয়াছেন। তিনি কৌশলী 
ছিলেন, কিন্তু তাহার সকল কৌশল সত্বেও তিনি মেদ্িচিগণকে ফ্লোরেন্সের 
বাহিরে রাখিতে পারেন নাই। তিনি সাধারণ তত্ববাদী ছিলেন না। 

প্রথম জীবনে তিনি সফল কমী ছিলেন, এবং তথ্যের দিকে তাহার খুব 

নজর ছিল। তত্ববাদীদিগকে কর্মক্ষেত্রে নামাইবার চেষ্টা পৃথিবীর পক্ষে 

নিষ্ঠুরতা ব্যতীত আর কিছু নহে। তাহাদিগকে নিজ নিজ তত্ব লইয়! 
স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দেওয়া উচিত। রাষ্ট্রনীতি বিষয়ের লেখকরূপে 
বিষুশর্ম। এবং বাস্তব রাষ্ট্রনৈতিক কর্মীরূপে চাণক্য অপেক্ষা মাকিয়াভেল্লি 
বছুগুণে নিয়স্তরের । ফ্লোরেন্সের অধোগতি ছুঃখের বিষয় যে সাফল্য সে 

লাভ করিয়াছিল, তাহার উপযুক্ত ছিল সে। ছোট্ট শহর হইতে সে সমৃদ্ধিতে 

অনেক বড় হইয়া! উঠিয়াছিল। তাহার সামরিক খ্যাতির প্রতি আমার 

কোনও আস্থা নাই। তাহার গণতান্ত্রিক নীতিতে সে অভিজাত সম্প্রদায়কে 

শাসন বিভাগের সকল প্রকার কাজ হইতে দূরে রাখিতে পারিয়াছিল ইহ 

বিস্ময়ের বিষয় । পক্ষান্তরে ভেনিস তাহার “গোলডেন বুক'-এ অভিজাত 

বংশের বয়প্রাপ্ত পুরুষদের নাম তালিকাতুক্ত করিতেছিল কারণ তাহারাই 

একমাত্র রাজকার্ষের জন্য অন্ুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি । সিনিয়র গিগলিওলি 

জুওলজির অধ্যাপক, তাহার নিমস্ত্রণেই আমি ফ্লোরেন্সে আসিয়াছি। 

অপর এক অধ্যাপক, সিনিয়র কারনেল, এবং সিনিয়র পাগলে মাতে 

গাৎসা, সেনেটর, এই শহরে অবস্থানকালে আমাকে যথেষ্ট খাতির 
করিয়াছেন। বিজ্ঞানের মিউজীয়াম সমূহ দেখিয়। আমি চমতকৃত হইয়াছি। 

প্রাণী বিজ্ঞান বিভাগে যে সব অস্থি বস্কাল প্রভৃতির মডেল আছে 

তাহা খুব মৃল্যবান্। একদল বৈজ্ঞানিকের তথাবধানে গত শতাব্দীতে 
( অষ্টাদশ ) এগুলি নিগিত হইয়াছে, এবং এগুলির প্রত্যেকটি অংশ 

১৮ 
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বৈজ্ঞানিক বিচারে নিভূলিভাবে প্রস্তত। ফ্লোরে্স হইতে অতঃপর আমি 
রোমে আসিলাম। 

১৮৮৬ সনের ৩১শে ডিসেম্বর আমি এই মহৎ নগরীটির সঙ্গে প্রথম 
পরিচিত হইলাম। কত শতাব্দী ধরিয়া রোম পাশ্চাত্য জগতের রাষ্ট্রনৈতিক, 

আধ্যাত্মিক ও নীতিধর্মের পরিণাম নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। এসকুইলিন 
পাহাড়ে উচ্চভুমিতে নিগিত কনটিনেন্টাল হোটেলে উঠিয়াছিলাম। 
প্রাচীন রোমের এইটি 12005 71500111095 । সেরভিউস তুল্লিউস যে 

সাতটি পাহাড় রোমের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছিলেন এইটি তাহাদের সপ্তম 
ও শেষ। সেজন্য ইহার নাম হইয়াছে সাত পাহাড়ের শহর। এই 

পাহাড় শুনিয়। কেহ মনে ভাবিবেন না ইহ! উত্তর ভারতের হিল স্টেশনে 

যেমন দেখা যায় তেমন পাহাড় । আগে এগুলি কেমন ছিল জানি না, 

বর্তমান রোম যে পাহাড়ে নিগ্সিত সেগুলি সামান্য উচ্চ স্থান মাত্র । সবটা 

একত্রে সাধারণ ডাক্ষা জমি বলিলেই ঠিক হইত কিন্তু শহরের গৌরবময় 
অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা বশত: তাহা বলিলাম না। কৃষি বিভাগের সচিব 

সিনিয়র নিকোল। মিরাগলিয়ার সঙ্গে প্রথমে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। 

ইটালিয়ান গভর্ষেপ্টের নিকট আমার নাম খুব অপরিচিত ছিল না। কারণ 

অল্পদিন পুরে, আমাদের ভাইসরয়ের অনুমতিক্রমে ইটালিয়ান গভরমেণ্ট 
রোমে নিমিত একটি সোনার ঘড়ি ও চেন আমাকে, উপহার দিয়াছিলেন। 

সিনিয়র মিরাগলিয়া তাহার সেক্রেটারি সিনিয়র তৃতিনোর সহিত আমাকে 
রোমের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলি দেখাইবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহা'ব পর 
আমি হাতে যেটুকু সময় ছিল তাহ! রোমের দৃশ্যাদি দেখিবার কাজে ব্যয় 
করিলাম। বিখ্যাত সকল স্থানই দ্রুত দেখিয়া! গেলাম, কিন্তু হুঃখের 

বিষয় ভ্যাটিক্যানের ভিতরে যাইতে পারিলাম না, কারণ তখন ছুটি 
চলিতেছিল, এবং বিশেষ অনুমতি সংগ্রহ করিবার সময় আমার ছিল না। 

অবশ্য কলোসিয়াম (কোলোসিউম ) অথবা ফ্রাবিয়ান আযমফিধিয়েটার 
দেখিয়াছি। ইহার আরম হইয়াছিল ভেসপাসিয়ানের দ্বারা এবং 
স্বেরুলালেম ধ্বংসের দশ বংসয় পর ৮* খ্রীষ্টাফে ইহার নির্মাণ কার্য শেহ 

চুর। ঘোমে এতিহালিক এড দ্বিনিস আছে যে ইহার যেকোনও একটি 
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লইয়া যে-কোন ব্যক্তি রোম সম্পর্কে গ্রন্থ রচন। করিতে পারে । দেখিলেই 
অতীতের ছবিটি মনে জাগিয়! উঠে, মনে কত ভাবের উদয় হয়। আমারও 
এইরূপই মনে হইতেছিল যখন আমি কলোসিয়ামের দ্বিতীয়তলে দাড়াইয়া 
নিচের স্ুবিস্তীরণ আরিনা বা আঙিনা দেখিতেছিলাম। এইখানে 
গ্লাডিয়েটরগণ মারাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হইত, এবং বন্য জস্তগণ গর্জন করিতে 
করিতে ইহাদের সঙ্গে লড়াই করিত, আর সআআাগণ, সিনেটরগণ, ভেস্টাল 
ভাঞ্রিনেরা এবং তৎসহ সাভাশী হাজার রোমবাসী দর্শক তাহাতে আমোদ 
অনুভব করিত। উন্মুক্ত গ্যালারিতে এত দর্শকের স্থান হইত। ডোরিক, 

আইয়োনিক এবং কোরিনথিয়ান ভঙ্গির স্তস্তের উপর এই গ্যালারির 
খিলান নিমিত হইয়াছিল। সেদিনের সমস্ত চিত্রখানি আমার মনশ্চক্ষে 
উতদ্ভাদিত হইয়া উঠিল। 

কিছুদিন পুবে পর্যস্ত ইংরেজ এঁতিহাসিক এবং লেখকদের ফ্যাশশন 
ছিল মহম্মদের নিন্দা কর! । তাহাকে পৃথিবীর চোখে নির্মমতম ভ্যাগ্ডাল 

বলিয়া জাহির করা । কিন্তু যখন নিজ চোখে দেখিলাম মন্দিরগুলি 

গীর্জায় পরিণত হইয়াছে, প্রাচীন সৌধগুলির অলঙ্করণ ভাঙ্গিয় ্রীস্টান 
অট্টালিকা গড়া হইয়াছে, দেবদেবীদিগকে খৃস্টান কালাপাহাড়েরা এমন 
করিয়া নষ্ট করিয়াছে যে তাহ! আর চিনিবার উপায় নাই, তখন আমি 

আমার বাঙ্যকালে খ্রীস্টান শিক্ষকদের নিকট হইতে যে শিক্ষ। পাইয়াছি 

তাহ। স্মরণ করিয়া ন1 হাসিয়া পারি নাই। পৃথিবীর সকলেই একটি 

কথা ভূঙ্গিয়া৷ যায় যে, খ্রীস্টান হউক, মুললমান হউক বা হিন্দু হউক, 
তাহার সৎকাজ বা অসতকাঁজ সেই ব্যক্তির উপর নির্ভর করে, ধর্মের 

উপর মহে। একজন ব্র্যাডল, বহু ধর্মোপদেষ্টা হইতে উচ্চন্তরের, কুমীর 
পবিত্র গঙ্গামাতার মধ্যে ডুবিয়। থাকিলেও সে কুমীরই থাকিয়া যায় 

রোমের আবির্ভাবের আগে ক্যাপিটল পাহাড়ের নাম ছিল শনি। 

কথিত আছে শনিদেবতা এইখানে একটি নগর গড়িয়াছিলেন। একদা 

শনি দেব অন্যান্য দেবতাদের বড়ই অপ্রিয় হইয়। উঠেন, কারণ তিনি তাহার 

পিতা ইউরেনাসকে কাস্তের সাহায্যে অঙ্গহানি ঘটাইয়াছিলেন, এবং 

তাহার এক কুৎসিত অভ্যাস ছিল নিজ সম্ভান জন্মিবামাত্র খাইয়া ফেলা 



২৭৬ আমার ইউরোপ অ্রথখ 

সেইজন্তই তিনি স্বর্গ ত্যাগ করিয়। তাহার অস্থায়ী বাসের জন্য ক্যাপিটল 
পাহাড় মনোনীত করিয়াছিলেন। অস্থায়ী, কারণ তাহার ধারণ। ছিল 

তাহার কুকার্য স্বর্গের বন্ধু এবং আত্মীয়বর্গ কিছুদিনের মধ্যেই ভুলিয়া যাইবে, 
তখন তিনি ফিরিয়া যাইতে পারিবেন । তিনি এখানে আসিয়া দেখেন, 

ইটালির লোকেদের বড়ই ছুরবস্থা, তাহারা বর্ধরতার চূড়ান্ত অবস্থায় বাস 
করিতেছে । তাহাতে ছুংখবোধ করিয়া তাহাদের বৃক্ষ-কোটর, গুহা 

প্রভৃতির বাস হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তাহার নিকট হইতে কি করিয়া 

সভ্য জীবন যাঁপন করিতে হয়, ঘরবাড়ি নির্মাণ করিতে হয়, জমি চাষ 
করিতে হয় তাহা শিখিবার জন্য তিনি অন্থুরোধ উপরোধ এবং তাহার 

যাবতীয় বাকৃক্ষমত] প্রয়োগ করিলন। আমার গাইড বলিল, একজন 

নিকষ্টধর্মী পেগান দেবতা এমন ভাল শাসনকর্ত। হইতেই পারে না । 

আধুনিক কালে পালাংসো দেল কাপিদোগলিওতে একটি মনোরম 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল । কবি পেট্রার্ককে এইখানে লরেল 

ভূষিত করা হইয়াছিল সে সময়। সেটি ১৩৪১ সনের কথা। পেপ্রার্ক 
একজন অসামান্য ব্যক্তি ছিলেন, এবং তাহার ভাবাবেগপূর্ণ প্রেম কাহিনী 

তাহার সময়ে সমস্ত ইউরোপে যথেষ্ট সাড়া জাগাইয়াছিল। ফ্রোরেন্সে 

তাহার জন্ম, কিন্ত তাহার পরিবারকে এই স্থান হইতে নির্বাসিত করাতে 

তিনি আভিনিয়তে চলিয়া! যান। ১৩২৭ সনে একটি চার্চে লর! নায়ী 

এক স্থুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া মুগ্ধ হন, এবং তাহার মনে তাহার প্রতি 

ছর্জয় প্রেম জাগিয়া উঠে। লরা ছিল অপরের স্ত্রী। কিন্তু তাহা! সত্বেও 

আমরণ (তাহার মৃত্যু হয় ১৩৭৫ সনে) তিনি লরার প্রতি তাহার 

নিষ্ঠা অক্ষুন্ন রাখেন এবং এই প্রেম স্বভ।বত্তঃই ছিল আত্মিক প্রেম। দূর 

হইতে তিনি তাহার দেবীকে মনে মনে পৃজ। করিতেন, এবং তাহার কাব্যে 

প্রধানতঃ এই প্রেমের বিষয়ই স্থান পাইয়াছে। ইটালিয়ান গীতিকাব্যের 

ক্ষেত্রে ইহার স্থান উচ্চ। লরা বৃদ্ধ হইয়া পড়িল, তাহাদের সৌন্দর্য গত 

হইল, কিন্তু তখনও পেট্রার্ক তাহার ছূর্জয় প্রেমের নিষ্ঠা অপরিবতিত 

রাখিয়াছেন। তাহার বন্ধুগণ ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিলে তিনি 

বলিয়াছিলেন “01985 061 ৪11617651 112100 1007) 58108--ধনু আর 



আমার ইউরোপ ভ্রমধ ২৭৭ 

আঘাঁভ হানিতে পারে না, কিন্তু মারাত্মক আঘাত সে পুরেই হানিয়াছে। 
আমি যদি তাহার দেহকে ভালবাসিতাম তাহা হইলে আমার বনু পূর্বেই 
পরিবর্তন ঘটিত।” পরিচিত পারসিক কাহিনীর মজনুন তাহার প্রণয়িনী' 

সম্পর্কে বন্ধুদের প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছিল তাহ! অন্য জাতের । মজনুন 
ছিল সুপুরুষ যুবক, তাহার প্রণয়িনী ছিল কুৎসিত-দর্শনা বালিকা । তাহার 
এই রুচিতে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া তাহার বন্ধুরা সে কথা বলিলে তাহার 

উত্তরে মজনুন বলিয়াছিশ, “হায়, তোমরা যদি মজনুনের দৃষ্টিতে লয়লাকে 

দেখিতে !” 
আমার রোমের গাইডটি একজন দেশপ্রেমিক । ১৮৪৯ সনে ফরাসীরা 

যখন রোম ঘিরিয়া ফেলে তখন এই লোকটি অবরুদ্ধদের মধ্যে ছিল। 

ইটালির সংহতি ও স্বাধীনতার জন্য এই গাইডটি গ্যারিবালডির অধীনে 

যুদ্ধ করিয়াছিল । তাহার দেশপ্রেম প্রশংসনীয়, কিন্তু উহা একদেশদর্শ । 
ইটালি যোদ্ধাদের খাতির করিয়াছে বেশি, কিন্তু যাহারা অজ্ঞতা, দারিদ্র 
প্রভৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়! মরিয়াছে, তাহাদিগের প্রতি বিশেষ ফিরিয়! 

চাহে নাই। সেজন্য এক দার্শনিক ইটালি সম্পর্কে বলিয়াছেন, 01১2 185 

16905 ০0৫ 5০901001611570 | কিন্তু আমি যদি জনসনের সমালোচক 

হইভাঁম তাহা হইলে বলিতাম, [২৪118510109 101)1191)00100% 2100 

78001001517 21602 1256 901306 01 00131236001 01991001766. 

( ধর্ম, পরহিত এবং দেশপ্রেম, এই তিন, অশযস্ত হতাঁশদের শেষআশ্রয় )। 

আমর! গ্রায়শঃ এমন ব্যক্তিদের দেখা পাই যাহাদের অদম্য উদ্যম ও উৎসাহ 
আছে, অথচ যাহার। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । এবং 

এমন সব নরনারীকে দেখি যাশ্ারা প্রথম জীবনের কোনও ভূলের জন্য 
স্বডন কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে । এই ভুল সবসময়ে স্বকৃত নহে, অন্যের 

শয়তানিতে ঘটিয়াছে। এমন সব মাঞুষ, তাহাদের সেই উৎসাহ ও শক্তি 

প্রকাশের কোনও দিকে সুযোগ না পাইয়া দেশপ্রেম ও ধর্মকর্মকে আশ্রয় 

রূপে গ্রহণ করে, শয়তানেরা নহে । ইহারা নিচের স্তরে পড়িয়া! থাকে, এবং 
তাহাদিগকে যে প্রত্যেকেই ( দার্শনিকও বাদ নহে ) লাথি মারিয়া যাইবে 
ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। ছনিয়ার দস্ঘর ইহাদিগকে লাখি মারা । 



২৭৮ আগার ইউরোপ ভরষণ 

ইটালি উপদ্বীপটির দৈর্ধ্য পার হইয়া আসিবার কালে এখানকার 
কৃষককুলের ছুরবস্থার কথা স্মরণ না করিয়! পারিলাম না। ইটালির জমি 

সফল] । সিক্ক, সুরা, জলপাইয়ের তেল, এবং অন্যান্য অনেক জিনিস 
এখান হইতে বাহিরের বাজারে বণ্তানি হয়। কিন্তু যাহারা নিজহাতে 

পরিশ্রম করিয়া এসব উৎপাদন করে, জমি তাহাদের বিশেষ কিছুই 

দেয় না। উত্তর অঞ্চলের লমবাডিতে সিক্ষগুদির চাষ হয়, কিন্তু যাহারা 

প্রায় পৌনে ছুইকোটি তৃতগাছ জন্মায় ও পালন কবে তাহাদের বাস 
নিকষ্ট কুঁড়ে ঘরে । তাহাদের ভাগে আহার্য যাহ! মেলে তাহাতে তাহাদের 
কোন মতে জীবন রক্ষা হয় মাত্র। কিন্তু এই যে তাহাদের শ্রমে ৫* লক্ষ 

পাউগ্ু বাধ্ধিক আয় হয়, তাহ। কি শুধুই যুদ্ধান্ত্র সৈম্াদের জন্য? এদেশের 
মধ্য অঞ্চলেও দারিদ্র্য রহিয়াছে, এবং দক্ষিণেও এ একই চিত্র দেখিলাম । 

নেপলস্ স্টেশন হইতে দ্রুত ছুটিয়! পমপেই এব ট্রেন ধরিবার কালে রেলওয়ে 

পোর্টার বখশিশের জন্য অনুনয় বিনয় কবিতে থাকে । তখনই মনে পড়ে, 

হ্যা, এইবার দেশের কাছাকাছি আসিয়। পড়িয়াছি। মনে হয় যেন মহা 
এশ্বর্ধশালী পু হুনিয়ার মশলার নুগন্ধ নাকে প্রবেশ করিতেছে। 

আঠারশত নয় বংসর পূর্বে, অর্থাৎ ৭৯ শ্রীষ্ঠাকের ২৪শে আগস্ট, 
অপরাহু প্রায় একটার সময় প্রকৃতি বিজ্ঞানেব লেখক প্রিনির ভগ্নী, 

ভেম্ভিয়াস পর্বত হইতে যে ধুম উদ্দিগিরণ হইতেছিল তাহার দিকে ভ্রাতার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। এ ধোঁয়া বিরাট এক বিপর্যয়ের স্ৃচনা 
করিতেছিল। প্লিনি তাহার নৌকাগুলি সমুদ্রে ভাসাইয়া উহার আরও 
কাছে আমিলেন ভাল কবিয়া দেখিবার জন্তা। নিকটস্থ শহরগুলি যদি 

বিপন্ন হয় তবে সেখানকার লোকদের সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যও ছিল। 

তিনি নৌকা হইতে স্টাবাইতে অবতবণ করিতেই দেখিলেন, গভীর 
রাত্রির অন্ধকার হইতেও দিনটি বেশি অন্ধকার হইয়া উঠিল। মাটি 

ভীষণ ভাবে কাপিতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে তণ্ত অঙ্গার ও চুনে পরিণত 
প্রস্তর খণ্ড চারিধারে বৃষ্টিধারার ম্যায় বধিত হইতে লাগিল। তিনি ছুটিয়া 

খোল! মাঠের নিরাপদ স্থানে গেলেন, তাহার মাথার সঙ্গে এক বালিশ 
বাঁধিয়া! লইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বাঁচিতে পারিলেন না। দম বন্ধ 
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হইয়। তিনি মার! গেলেন। মাটি, তপ্ত অঙ্গার, ঝামা-পাথর, এবং জলত্ত 
কৃষ্ণ প্রস্তরখণ্ড ভেস্ুভিয়াস হইতে অবিরাম বর্ষণের ফলে অল্পক্ষণের মধ্যেই 

হেরকুলানিউম এবং পম্পেই শহর ছটি সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। 
কালক্রমে পম্পেই শহর বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়। গেল, তাহার আশা 
আকাজক্ষার সমাধি ঘটিল। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে হুচেরিয়ার সহিত 

তুচ্ছ কলহ বাধিয়া উঠিয়াছিল। বাহার ফলে নেরেো পম্পেইকে শাস্তি 
স্বরূপ দশ বৎসরের জন্য সবপ্রকার নাটক অভিনয়ের আনন্দ হইতে বঞ্চিত 

করিয়াছিলেন, সমস্তই নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। পম্পেইকে পৃথিবী বিস্মৃত 

হইল, যেমন বদ্ধুগণ! আমি এবং আপনি বিস্মৃত ছইবেন, এবং তখন 
আমাদের স্থলে “অন্য আমি' এবং “অন্য আপনি" দেখ! দিবে । ১৬৯০ 

বৎসর যাবৎ এখানে যে একটি শহর ছিল তাহ! কাহারও স্মৃতিতে রহিল না; 

এবং এই ১৬০* বগসর ধরিয়া এইখানে শস্ত ফলিয়াছে, দ্রাক্ষালত। বধিত 

হইয়াছে, অথচ ইচারই নিচে এত কাল ধরিয়া কত ঘরবাড়ি, দোকানপাট, 
থিয়েটারগৃহ, গ্রানাদসমূহ, মন্দির, বিচারালয়, আযমফিথিয়েটার, স্লানাগার, 
বন্দীশালা, রুটি কারখানা, পানথেয়ন, সাল্লুস্টের গুহ ইত্যাদি চিরনিজ্ৰায় 
অভিভূত হইয়। পড়িয়াছিল, খনন কার্ষের ফলে এসব তথ্য প্রকাশ হইয়। 
পড়িয়াছে। ১৭৫৫ হইতে এই খনন আরস্ত হইয়াছে । দৃশ্যাদি বিষয়ে 
বলিবার বিশেষ কিছু নাই। ছুটি শহর যে এই হৃর্ভাগ্যের হাতে পড়িয়াছিল 

তাহাই ইহাদের আকর্ষণ। যে ভাবে ইহা প্রায় অক্ষত অবস্থ।য় রহিয়াছে 
তাহাতে ১৮০* বৎসর পুবেকার রোমান সমাজ-জীবনের উপর ইহা 

অনেকখানি আলোকপাত করিতেছে । নেপল্সের একটি মিউজীয়ামে 
এই স্থানের বনু মূল্যবান জিনিস সুরক্ষিত আছে। সমাধি হইতে উদ্ধার- 

প্রাপ্ত পম্পেই শহরটির পোর্তা দেল্লা মারিন! হইতে হেরকুলানিউমের গেট 

পর্যস্ত পথ অতিক্রম করিলাম। পম্পেই হইতে পুনরায় নেপল্স-এ 
ফিরিয়া আসিলাম। 

প্রবাদ আছে, প্রয়াগে প্রথমে মাথা মুড়াও, তাহার পর হে পাপী, 
তোমার যেখানে অরিতে ইচ্ছা! হুয়। সেইখানে গিয়ার । আর একটি 
গীবাদ। মৃত্য পূর্ণে মেপল্স (দেখিয়া লঙ। আমি এউ ছুইটি বার্ঘই 
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করিয়াছি, এইবার আমি শান্তিতে মরিতে পারিব। তবে নেপল্স্ “দেখিয়। 

লও' অর্থে দেখিয়াছি, বেশী দেখা হয় নাই, হাতে সময় কম ছিল। শুধু 
মিউজীয়ামগুলি, আকোয়ারিয়ামটি এবং ভাঞ্জিলের সমাধি দেখিয়াছি । 
ক্যাটাকুম ব। ভূনিম়স্থ সমাধিগুলির নিকট পালাঁংসিও কাপোদিমত-এ 
একটি সুন্দর মিউজীয়াম আছে, ইহাতে পেইন্টিং পোগ্িলেন ও অস্ত্রা্দি 

আছে। মুজেও নাতসিওনালে বড় একটী আর্ট গ্যালারি আছে, এৰং 
মামির সুন্দর একটি সংগ্রহ আছে। ইহা ব্যতীত মোজেইক, স্বর্ণ ও 

রৌপ্য অলঙ্কার, মুদ্রা, পমপেই ও হেরকুলানেউম হইতে আনীত অন্যান্ত 
অনেক জিনিস আছে! নেপল্্সে একটি উৎকৃষ্ট আকোয়ারিয়াম আছে। 

ইংরেজী ভাষায় মুদ্রিত আকোরিয়ামে রক্ষিত মতম্তগুলির বিবরণ এখানে 
বিক্রয় হয়, তাহাতে পরিদর্শনকারীর খুব সুবিধা হয়। ইহাতে মাছগুলির 
চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে । ভাজিলের সমাধির নিকট একটি বড় নুড়ঙ্গ 

আছে। ন্ুড়ঙ্গের নেপল্স-এর দিকটিতে একটি ছোট পবিত্র স্থান আছে, 
সেটি একখণ্ড লাল কাপড় দিয়! ঢাক । তাহার উপর কয়েকটি ছোট ও 

বড় আকারের পিতলে নিমিত দেবতার মূত্তি যত্ব করিয়া রাখা আছে। 
পুরোহিত আমাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল, তোমাকে কিছু পূজা 
দিতে হবে। উক্ত কাজ করিলাম । কয়েকটি তাঅমুদ্রা মেঝেতে রাখিঙাম | 
সামান্য হইলেও পুরোহিত খুশি হইলেন। কারণ তিনি, আরও দাও 
বলিলেন না। অতএব তাহাকেও একটি লির! দিলাম । খুব খুশী হইলেন 

তিনি কিন্তু কি বলিলেন তাহা বুঝিলাম না । নেপল্স-এর ভেন্ুভিয়াস 

হোটেলে ছইজন পাশ ভদ্রলোককে দেখিলাম, যদিও তাহাদের সঙ্গে আমি 
আলাপ করি নাই। নেপল্স হইতে সোজ। ব্রিনদিসি চলিয়া আসিলাম। 

এখানে জাহাজ আমাকে আলেকজান্দ্রিয়াতে পেণীছাইয়। দিবার জন্য 
প্রস্তুত ছিল। ও৩রা জানুয়ারি, ১৮৮৭ সকালে 'আমি ইউরোপ ত্যাগ 

করিয়া সাধারণ ডাক বহনের পথে দেশে ফিরিয়া আসিলাম। আমি 

আট মাস সাতাশ দিন ইউরোপে বাস করিয়াছি। 












